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: هدنسیون

يرکسع یضترم 

: یپاچ رشان 

رینم

: یلاتیجید رشان 
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تسرهف
5تسرهف

( تسین نآرق  رد  یلع  تیالو  ارچ   ) چولب معنملادبعناملسوبا  خیش  هتشون  هب  خساپ  رد  هلآ : هیلع و  هللایلص  ربمایپ  تنس  میرک و  نآرق  رد  مالسلاهیلع  یلع  تیالو 

باتک 10تاصخشم 

[ دمآ رد  ]10

11همدقم

چولب ياقآ  ياهراتفگ  هب  13خساپ 

هعیش زا  يدرف  ندش  یّنس  لوا : 13عوضوم 

14هراشا

چولب معنملا  دبع  ناملس  وبا  ياقآ  14بانج 

برغم روشک  زا  - 114

14هراشا

همان 14همجرت 

رصم روشک  زا  - 215

خیرات ققحم  زا  15أ -

15هراشا

همان 15همجرت 

همالع 15ترضح 

یگنهرف هسسؤم  کی  زا  16ب -

16هراشا

همان 16همجرت 

يرصم دنمشیدنا  هدنسیون و  بویا ، دیعس  موحرم  همان  16ج -

16هراشا

همان 17همجرت 
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تیودهم تماما و  ثحابم  یسررب  مود : 18عوضوم 

18هراشا

لوا 18راتفگ 

: مالّسلا مهیلع  ربمایپ  تنس  ادخ و  باتک  رد  18تماما 

18هراشا

: لوا 19راتفگشیپ 

. دنرگیدکی لمکم  ربمایپ  تنس  19نآرق و 

مود 20راتفگشیپ 

: موس 23راتفگشیپ 

. دوخ زا  سپ  رما  یلو  نییعت  عوضوم  هب  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  23مامتها 

افلخ بتکم  بتک  زا  نآرق  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  تماما  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  سپ  تما  ماما  ربمایپ و  یصو  نییعت  25ثحب 

تثعب موس  لاس  رد  25مکی :

كوبت هوزغ  رد  27مود :

27هراشا

: ناتساد نیا  27لیصفت 

هلا هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  مولع  29نالماح 

مخ ریدغ  رد  31موس :

31هراشا

: داهن ماما  رس  رب  زور  نآ  رد  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  34یجات 

مالّسلا هیلع  ناماما  دادعت  رب  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  حیرص  صن  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  متاخ  ربمایپ  نتشاد  یصو  هدزاود  رد  افلخ  بتکم  هحیحص  تایاور 

35هراشا

دنکیم تابثا  ار  تیبلا  لها  مومع  تماما  هک  یتایاور  - 135

35هراشا

: نیلقث 35ثیدح 
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: تسا هدش  نییعت  ناماما  ددع  نآ  رد  هک  یتایاور  - 237

37هراشا

تاروت رد  هناگهدزاود  39ناماما 

: هتشذگ ثیداحا  41هدرشف 

ثیدح نیا  ریسفت  رد  املع  42تریح 

افلخ بتکم  رد  رفن  هدزاود  46یماسا 

هلا هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  دعب  هناگهدزاود  ناماما  47یفرعم 

مالّسلا هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  لوا : 47ماما 

مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسح  مود : 48ماما 

مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیسح  موس : 48ماما 

. مالّسلا هیلع  نیسحلا  نب  یلع  مراهچ : 48ماما 

. مالّسلا هیلع  یلع  نب  دمحم  مجنپ : 48ماما 

. مالّسلا هیلع  دمحم  نب  رفعج  مشش : 49ماما 

. مالّسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  متفه : 49ماما 

. مالّسلا هیلع  یسوم  نب  یلع  متشه : 49ماما 

. مالّسلا هیلع  یلع  نب  دمحم  مهن : 50ماما 

. مالّسلا هیلع  دمحم  نب  یلع  مهد : 50ماما 

. مالّسلا هیلع  یلع  نب  نسح  مهدزای : 50ماما 

. هجرف هّللا  لجع  نسحلا - نب  تجح  ترضح  مهدزاود : 51ماما 

! مهم حیضوت  51هیبنت و 

: تایاور نیا  یقیقح  51موهفم 

؟ دناهدنام نوصم  فیرحت  زا  ثیداحا  نیا  ارچ  52هنوگچ و 

چولب ياقآ  مود  راتفگ  53خساپ 

53هراشا
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میرک نآرق  رد  54فلا :

. تسا هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  مانمه  مالّسلا  هیلع  54يدهم 

تسا مالّسلا  مهیلع  تیبلا  لها  زا  55يدهم 

تسا مالّسلا  اهیلع  همطاف  نادنزرف  زا  55يدهم 

تسا مالّسلا  هیلع  نیسح  نادنزرف  زا  55يدهم 

چولب ياقآ  موس  راتفگ  66خساپ 

66هراشا

دیامرف غیلبت  دوخ  ءایصوا  هب  ار  مالسا  تعیرش  ربمایپ  67مکی :

67هراشا

مظنم میلعت  سلاجم  67فلا -

: ادخ لوسر  اب  ماما  مظنمان  ياهرادید  میلعت و  سلاجم  68ب -

دسیونب ءایصوا  رگید  يارب  شتّیصو  نیلوا  هک  دهدیم  روتسد  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  70ربمایپ 

غیلبت عون  70ود 

میلعت هسلج  71نیرخآ 

: دندرک رشن  دعب  ياهنرق  رد  ناناملسم  نیب  ار  تعیرش  نآ  ربمایپ ، ءایصوأ  72مود :

: یلع ماما  باتک  ای  هعماج  72ناتساد 

مالّسلا مهیلع  تیبلا  لها  همئا  تسد  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  73ياهباتک 

مالّسلا مهیلع  داجس  ماما  نیسح و  ماما  نسح و  تماما  73ثیراوم 

مالّسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما  تماما  75ثیراوم 

مالّسلا هیلع  قداص  ماما  تماما  75ثیراوم 

مالّسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  76ثیراوم 

مالّسلا هیلع  اضر  ماما  76ثیراوم 

دننکیم هعجارم  هعماج »  » هب تیبلا  لها  بتکم  76ناماما 

80تسرهف
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ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  82هرابرد 
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چولب معنملادبعناملسوبا  خیش  هتشون  هب  خساپ  رد  هلآ : هیلع و  هللایلص  ربمایپ  تنـس  میرک و  نآرق  رد  مالـسلاهیلع  یلع  تیالو 
( تسین نآرق  رد  یلع  تیالو  ارچ  )

باتک تاصخشم 

.1386  - 1293 یضترمدیس ، يرکسع ، هسانشرس : 
خیــش هتــشون  هـب  خـساپ  رد  هـلآ : هـیلع و  هللایلــص  ربماـیپ  تنــس  مـیرک و  نآرق  رد  مالــسلاهیلع  یلع  تیـالو  روآدـیدپ :  ماـن  ناوـنع و 

. يرکسع یضترم  تسین /) نآرق  رد  یلع  تیالو  ارچ   ) چولب معنملادبعناملسوبا 
.1381 رینم ، نارهت : رشن :  تاصخشم 

. هنومن 151 ص :. يرهاظ :  تاصخشم 
( مشش پاچ   ) لایر  22000 مجنپ ؛ ) پاچ   ) لایر  12000 موس ؛ ) پاچ   ) لایر  7500 964-5601-95-9 ؛  لایر :   7500 کباش : 
. تسا چولب  معنملادبعناملسوبا  زا  تسین " نآرق  رد  یلع  مان  ارچ  دیسرپب  هعیش  ياملع  زا   " باتک هب  خساپ  باتک  نیا  تشاددای : 

.1380 نید ، لوصا  هدکشناد  یلبق : پاچ  تشاددای : 
.1382 لاس پاچ  تشاددای : 

.1382 موس : پاچ  تشاددای : 
.1386 مجنپ : پاچ  تشاددای : 
.1389 مشش : پاچ  تشاددای : 

. سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 
(. تسین نآرق  رد  یلع  تیالو  ارچ   ) چولب معنملادبعناملسوبا  خیش  هتشون  هب  خساپ  رگید :  ناونع 

40 ق. ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاطیبا نبیلع  عوضوم : 
ریسفت دقن و  تسین --  نآرق  رد  یلع  مان  ارچ  دیسرپب  هعیش  ياملع  زا  معنملادبع .  ناملسوبا  چولب ، عوضوم : 

ینآرق ياههبنج  تماما --  عوضوم : 
اههیدر اههیعافد و  هیماما --  هعیش  عوضوم : 

ثیداحا تماما --  عوضوم : 
. حرش تسین . نآرق  رد  یلع  مان  ارچ  دیسرپب  هعیش  ياملع  زا  معنملادبع .  ناملسوبا  چولب ، هدوزفا :  هسانش 

1381 4084 فلا BP212/5/ب8 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/417 ییوید :  يدنب  هدر 

م19383-81 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

[ دمآ رد  ]

هیآ هدئام ، هروس  َنوُعِکار  ْمُه  َو  َةاکَّزلا  َنُوتُْؤی  َو  َةالَّصلا  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  ِمیِحَّرلا * ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
55

5 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 
میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب 

خیش هتشون  هب  خساپ  رد  هلآ : هیلع و  هللایلص  ربمایپ  تنس  میرک و  نآرق  رد  مالسلاهیلع  یلع  تیالو 
( تسین نآرق  رد  یلع  تیالو  ارچ   ) چولب معنملادبعناملسوبا 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
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همدقم

هباحـصا نینمؤملا و  تاهما  هجاوزا  یلع  مالـسلا  نیرهاطلا و  هلا  دـمحم و  هئایبنا  متاخ  یلع  مالـسلا  ةالـصلا و  نیملاعلا و  بر  هّلل  دـمحلا 
. نیمایملا نیبجتنملا 

ار هوزج  نآ  دناهدومن و  رـشن  يدوجـس  رقاب  دمحم  رمع  وبا  ياقآ  مانب  چولب  معنملا  دبع  ناملـس  وبا  ياقآ  هک  ياهوزج  هب  خساپ  رد  دـعب  و 
سپـس میروآیم  ار  راتـشون  نآ  زا  هحفـص  دنچ  روارگ  ادتبا  رد  دناهدومرف  ناونع  تسین » نآرق  رد  یلع  مان  ارچ  دیـسرپب  هعیـش  ياملع  زا  »

. میزادرپیم یلاعت  هلوحب  اهنآ  هب  خساپ 
يرکسعلا  یضترم 
یناثلا 1422 ه عیبر 

7 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 
: چولب معنملا  دبع  ناملس  وبا  خیش  ینس  ملاع  همان  هوزج و  همدقم  زا  تشونور 

همدقم 
ألم رب  دنلب و  يادـص  اب  ناذا  رد  راب  هس  زور  ره  عیـشت  لها  وا  باحـصا  لآ و  ادـخ و  لوسر  رب  دورد  مالـس و  نیملاعلا و  بر  هّلل  دـمحلا 

: دنیوگیم
« هّللا یلو  ایلع  نا  دهشا  »

« هّللا ۀجح  ایلع  نا  دهشا  »
تسا  مالسا  ناذا  ادخ و  فرط  زا  اهنآ  ناذا  هک  دنتسه  یعدم  و 

. دیشاب هتشاد  رطاخ  هب  هراومه  ار  الاب  هتکن  دینکیم  هعلاطم  ار  باتک  نیا  هک  یتقو 
. دنکیم تقیقح  فشک  هب  ینایاش  کمک  هتکن  نیا  هب  هجوت 

: تسا هدمآ  هوزج  رخآ  هحفص  رد  و 
« دیناوخب ار  باتک  نیا  »

رگید يوس  زا  دـنکیم  نایب  ار  میرک  نآرق  دـیواج  تازجعم  زا  یکی  فرط  کـی  زا  تسا  گرزب  يراـتفگ  يواـح  کـچوک  باـتک  نیا 
زجع يداوسیب و  یناوتان و 

8 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 
. دهدیم ناشن  ار  هعیش  نادنمشناد 

ول يرکذ و  چیه  دنلئاق  نآ  يارب  هک  یتیمها  نیا  لباقم  رد  یلو  دوریم  رامـشب  نید  موس  لصا  هکلب  نید  لوصا  زا  عیـشت  لها  دزن  تماما 
هعیـش گرزب  ياملع  دـنکیم و  تبحـص  نید  تاعورف  تابحتـسم و  زا  نآرق  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  هدـشن و  تماما  زا  نآرق  رد  كدـنا 

ار لاؤس  نیا  باوج  دـننکب و  ناـیب  دوخ  ناوریپ  هب  ار  نآرق  رد  هلئـسم  نیا  ندـش  هتفرگ  هدـیدان  تلع  دـنزجاع  ینیمخ » هّللا  تیآ   » هلمجنم
!؟ دنکیمن یتبحص  تماما  زا  میرک  نآرق  ارچ  هک  دنهدب 

سرادم رد  لاس  یتح 3  دناهعیش و  نونکات  وا  لیماف  همه  دوب و  بهذم  هعیـش  لوا ، دوخ  یناریا و  هدنـسیون  هک  تسا  نیا  رد  باتک  فطل 
ینسحم نادیم  رد  یسراف  ناملس  ییامنهار  هسردم  تیریدم  وا  لغـش  نیرخآ  هدرکیم و  سیردت  ار  یتیبرت  روما  ینید و  تامیلعت  نارهت 

! تسا هدوب  نارهت 
زا ترجه  هب  روبجم  دوخ  هدیقع  يارب  تسویپ و  تعامج  تنس و  لها  هب  كرت و  ار  لطاب  بهذم  درک و  تیاده  ار  وا  هلالج  لج  هّللا  اما 

خیش هتشون  هب  خساپ  رد  هلآ : هیلع و  هللایلص  ربمایپ  تنس  میرک و  نآرق  رد  مالسلاهیلع  یلع  تیالو 
( تسین نآرق  رد  یلع  تیالو  ارچ   ) چولب معنملادبعناملسوبا 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 85ناهفصا   هحفص 11 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.ghaemiyeh.com


. دش ناریا 
نیا تسا  مزال  هعیـش  ره  رب  دـنربخیب و  دوخ  بهذـم  ندوب  لطاب  زا  زونه  هک  یناـیناریا  تیادـه  يارب  تسا  یکراـبم  شـشوک  باـتک  نیا 

.« دیناوخب ار  باتک  نیا  منکیم . هیصوت  زین  اهینس  هب  ار  نآ  هعلاطم  دنک و  هعلاطم  ار  باتک 
( چولب معنملا  دبع  ناملس  وبا 

: تسا هدمآ  مشش  هحفص  رد  و 
یفالتخا چـیه  نآرق  رد  اما  دـنراد  فالتخا  رگیدـکی  اب  تسا  ثیدـح  هب  طوبرم  هک  يزیچ  ره  رد  ینـس  هعیـش و  میتفگ  البق  هکناـنچ  «و 

لطاب ثیداـحا  زا  ار  حیحـص  ثیداـحا  تسین  یفـالتخا  نآ  رد  هک  نآرق  کـمک  هب  دـیاب  رجاـت  شوهاـب  رـسپ  نآ  نوچ  اـم  ـالاح  دـنرادن 
هللا یلـص  دمحم  هب  هک  ار  ییاهفرح  میناوتیم  ام  الاح  كاپ ، هناشن  کی  میراد  هناشن  کی  ام  مینک  ادیپ  ار  یلـصا  مداخ  میهد و  صیخـشت 

ملس  هیلع و 
9 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 

. میهد صیخشت  غورد  زا  ار  تسار  میجنسب و  نآرق  کحم  وزارت و  اب  ار  هدش  هداد  تبسن 
هدـش و انب  وا  رب  هعیـش  بهذـم  هیاپ  ساسا و  هک  یـسک  هرابرد  دـیوگیم  هچ  هنع  هّللا  یـضر  یلع  هرابرد  مینیبب  میناوخب و  ار  نآرق  دـییایب 
یلع و عفن  هب  نخـس  نارازه  هتبلا  ثیدح  رد  دراد !؟ هیآ  دنچ  تسا  ادخ  فرط  زا  هدیزگرب  متاخ و  ربمایپ  یمـسر  نیـشناج  وا  دـنیوگیم 

هلحرم رد  ثیدح  سپ  هدش  تیاور  تنـس  لها  فرط  زا  هعیـش  ياعدا  دض  رب  ثیدح  اههد  هدـش و  تیاور  هعیـش  املع  قیرط  زا  وا  تماما 
هرابرد دنکیم  یتبحـص  تماما  زا  دـیوگیم  نخـس  یلع  زا  نآرق  ایآ  هک  مینیبب  دـییایب  تسا  نآرق  رد  جالع  دـنکیمن  اود  ار  ام  درد  لوا 

؟ دنزیم فرح  يدهم  نیسح و  نسح و 
.« نآرق نیا  ام و  نیا 

: تسا هدمآ  مهن  هحفص  رد  و 
وت لایخ  هب  اریز  تسا  دراو  وت  يدهم  رب  دیریگیم  ام  رب  هک  يداریا  نامه  تروص  نآ  رد  دـشاب  تسرد  وت  فرح  هک  ضرف  هب  رگا  الوا : »

نیسح نسح ، ترضح  زا  دعب  دش  نیشناج  نسح  تشگ  دیهـش  یلع  درک . یفرعم  دوخ  نیـشناج  ار  ماما  ملس 12  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم 
يور رد  الاح  دیدرک و  اهر  نیـشناج  نودب  ار  مالـسا  هناخراک  دیدرک و  بیغ  شیپ  لاس  ار 1200  يدهم  امش  اما  يدهم  ات  دش  نیـشناج 

راک دینادیم و  هنالقاع  ار  يدهم  راک  نیا  ارچ  بوخ  متـسه  مدرم  ربهر  ادخ  فرط  زا  نم  هک  دـنک  اعدا  دـناوتیمن  سکچـیه  نیمز  هرک 
»؟ دیرامشیم درخ  زا  رود  ار  ملس  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 

: تسا هدمآ  نینچ  ص 42 »  » هوزج نایاپ  رد  زین  و 
 ..... رخآ فرح  »

متـسشن و ناوارف  هعیـش ، ياملع  ربنم  ياپ  رد  مدوب و  بهذم  نآ  رب  یناوج  یکدوک و  رد  مدش و  هداز  بهذم  هعیـش  يردام  ردـپ و  زا  نم 
لها  زا  يدایز  بتک 

10 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 
هعیش بهذم  هب  ییانشآ  نیا  هب  هجوت  اب  مدرک  اهر  ار  هعیش  بهذم  درک و  تیاده  نآرق  تکرب  هب  ارم  ادخ  هکنآ  ات  مدرک  هعلاطم  ار  عیـشت 

هب تسد  دـندید  هتـسب  ار  هراچ  هار  ینیمخ - دوخ - ملاـع  ییاوسر  اـم و  لاؤس  لـباقم  رد  یتقو  هعیـش  ياـملع  زا  یخرب  تسا  نیا  زا  مسرت 
زا دننک و  عمج  ار  باتک  یمیدق  ياهپاچ  تسا  نکمم  یتح  ای  تسین  اهزیچ  نآ  رارسالا  فشک  باتک  رد  دنیوگب  دننزب و  تمهت  ناماد 
مه راب  دـص  ار  رارـسالا  فشک  باتک  هکنآ  ول  دـنهد و  باوج  لاؤس  نیا  هب  دـنناوتیمن  ینیمخ  زا  رتهب  اـهنآ  مینئمطم  اـم  دنـسیونب  ون  رس 

رگید یحابص  دنچ  دننک و  رود  یلـصا  عوضوم  زا  ار  مدرم  ات  درک  دنهاوخ  ییوگغورد  هب  مهتم  ار  ام  دنفرط ، نیا  اب  یلو  دننک  یـسیونزاب 

خیش هتشون  هب  خساپ  رد  هلآ : هیلع و  هللایلص  ربمایپ  تنس  میرک و  نآرق  رد  مالسلاهیلع  یلع  تیالو 
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. دنرادهگن یهارمگ  رد 
. دنهاوخب اهنآ  زا  ار  لاؤس  نیا  باوج  هنارصم  دنوشن و  رود  یلصا  عوضوم  زا  دندید  ياهلیح  نینچ  اهنآ  زا  رگا  میهاوخیم  هدنناوخ  زا  ام 

؟ تسین نآرق  رد  یلع  ترضح  مان  ارچ 
»؟ تسین حرطم  نآرق  رد  تماما  عوضوم  ارچ 

. دقن دروم  هوزج  زا  هدیزگرب  بلاطم  نایاپ 
11 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 

چولب ياقآ  ياهراتفگ  هب  خساپ 

: دوش یسررب  تسیابیم  هک  تسا  هدش  حرطم  عوضوم  دنچ  راتشون  نیا  رد 
. تسا هدش  ینس  نونکا  تسا و  هدوب  هعیش  یناوج  يدوجس  رقاب  دمحم  رمع  وبا  لوا : عوضوم 

: تسا هدومن  حرطم  ار  لیذ  رما  ود  هوزج  نآ  رد  هدرک و  رشن  ياهوزج  ناشیا  مود : عوضوم 
لوا  راتفگ 

: تسا هدمآ  متشه  هحفص  رد 
؟ تسین نآرق  رد  یلع  ترضح  مان  ارچ  دیسرپب  هعیش  ياملع  زا  فلا :

. تسا هدومن  رشن  مان  نیمه  هب  ار  هوزج  نآ  و 
: هدمآ دلج  تشپ  هحفص  رد  و 

نا  دهشا  : » دنیوگیم ألم  رب  دنلب و  يادص  اب  ناذا  رد  راب  هس  زور  ره  عیشت  لها 
12 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 

. تسا مالسا  ناذا  ادخ و  فرط  زا  اهنآ  ناذا  هک  دنتسه  یعدم  و  هّللا » ۀجح  ایلع  نا  دهشا  « » هّللا یلو  ایلع 
: تسا هدمآ  هوزج  متفه  هحفص  رد 

. تسین نآرق  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  تماما  تماما و  زا  يرکذ  ب :
: مود راتفگ 

: تسا هدمآ  مهن  هحفص  رد 
.« شدنزرف هدزای  وا  زا  سپ  درک و  دوخ  نیشناج  ار  یلع  ربمایپ  دیئوگیم : هک  تسا  دراو  امش  رب  داریا  ماما )  12  ) ربمایپ نیشناج  : » فلا

سکچیه نیمز  هرک  يور  رد  الاح  دیدرک و  اهر  نیـشناج  نودب  ار  مالـسا  هناخراک  دیدرک و  بیغ  شیپ  لاس  ار 1200  يدهم  امش  : » ب
.« متسه مدرم  ربهر  ادخ  فرط  زا  نم  هک  دنک  اعدا  دناوتیمن 

: موس راتفگ 
: تسا هدمآ  متفه  هحفص  رد 

دشاب و رتالاب  میهاربا  زا  موصعم و  یلع  رگا  دشاب  نید  لوصا  زا  تماما  رگا  دوبیم  ربمغیپ  نیشناج  یلع  ترضح  یتسار  هب  رگا  میوگیم 
. دنشاب مالسا  رد  يراذگنوناق  ردصم  همئا  رگا  هرخالاب 

13 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 

هعیش زا  يدرف  ندش  یّنس  لوا : عوضوم 

خیش هتشون  هب  خساپ  رد  هلآ : هیلع و  هللایلص  ربمایپ  تنس  میرک و  نآرق  رد  مالسلاهیلع  یلع  تیالو 
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هراشا

. تسا هدش  ینس  نونکا  تسا و  هدوب  هعیش  یناوج  يدوجس  رقاب  دمحم  رمع  وبا 
. دناهداد تبسن  هعیش  هبرجتیب  ناوج  کی  هب  چولب  معنملا  دبع  ناملس  وبا  هک  یئاهراتفگ  هب  خساپ 

چولب معنملا  دبع  ناملس  وبا  ياقآ  بانج 

: مییوگیم امش  راتفگ  نیا  هب  خساپ  رد  ماهدش ، ینس  مدوب و  هعیش  نم  تسا : هتفگ  ناریا  رد  ياهعیش  هبرجتیب  ناوج  دیاهتشون : هکنیا 
؟ تسا هدینشن  یفاک  خساپ  و  هدرک ! هعجارم  هعیش  ملاع  کی  هب  ناوج  نیا  ایآ  الوا -

ياههاگشناد ناداتسا  ءاملع و  زا  يرایسب  مییوگب : دیاب  لباقم  رد  دییامنیم  دانتسا  هبرجتیب  ناوج  نیا  راتفگ  راک و  هب  امش  هچنانچ  ایناث -
بناج نیا  هب  اههمان  دـناهدش و  هعیـش  ادـخ ، فیعـض  هدـنب  نیا  ياهباتک  ندـناوخ  اب  اـهروشک  رگید  ریازجلا و  برغم و  نادوس و  رـصم و 

. میامنیم بلج  نآ ، هنومن  دنچ  هب  ار  امش  هجوت  هک  « 1  » دناهتشون
______________________________

. مینک رشن  پاچ و  هدحیلع  ار  اههمان  نیا  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  هک  دش  ببس  ناتساد  نیا  دوخ  (- 1)
14 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 

برغم روشک  زا  - 1

هراشا

15 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 

همان همجرت 

میجرلا  ناطیشلا  نم  هللااب  ذوعا 
میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

همه رب  شاهزیکاپ و  كاپ و  نادناخ  دـمحم و  رورـس  رب  شیاتـس  دورد و  نایمدآ و  یتسه و  همه  راگدـیرفآ  نایناهج و  راگدرورپ  ساپس 
. داب نیسپزاب  زور  ات  ناشیا  راکوکین  ناوریپ  باحصا و 

. داب وا  رب  يدنوادخ  تاکرب  تمحر و  اب  يرکسع » یضترم   » مالسالا خیش  نامرورس  رب  مالس  دورد و  سپس  و 
همه و  مدوب ، نازیرگ  ناشیا  زا  هدمآ  راب  هعیـش )  ) هملک زا  راجزنا  رفنت و  مهوت و  تیـساسح و  اب  هک  مدوب  یناسک  هلمج  زا  هتـشذگ  رد  نم 

ناگهتـسجرب نارادـمان و  هدرک ، فیرحت  ار  نآرق  هارمگ ، تسا  ياهقرف  هعیـش  هک  دوب  هدرک  رپ  هناتفـص  یطوط  موـش  همغن  نیا  ار  مراـکفا 
دسریمن و ياهدیرفآ  چیه  رطاخ  هب  هک  دنفابیم  مهب  ار  یئاهدـنرچ  فیجارا و  و  دـننکیم ، مهتم  ناتهب  ریوزت و  هب  ار  متاخ  ربمایپ  هباحص 

! دیآیمنرد تسرد  یباسح  چیه  اب 
16 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 

دوب هدـش  مرواب  هدرک و  هعلاطم  ۀنـسلا » ۀعیـشلا و   » مانب ار  یهلا » ناسحا   » باتک فسأت  لامک  اب  هک  میوگب  تسا  یفاک  اهنیا  همه  ياـج  هب 
باتک هب  یفداصت  روطب  تساوخ  یلاعت  يادخ  هکنیا  ات  دشابیم . نانخس  همه  دمآرس  شنانخـس  و  لیالد ، نیرتمکحم  درم  نیا  راتفگ  هک 

هب ات  ار  نآ  ياههتـشون  صاخ  ياهلـصوح  تقد و  اب  هک  مبای  تسد  لوا  دلج  نیتسردملا - ملاعم  امـش - زیگنارب  نیـسحت  نیرفآیتفگش و 

خیش هتشون  هب  خساپ  رد  هلآ : هیلع و  هللایلص  ربمایپ  تنس  میرک و  نآرق  رد  مالسلاهیلع  یلع  تیالو 
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!«. درمگرزب يا  درادب  هدنز  تیادخ   » هک مروآیمرب  ساپس  دایرف  مدوجو  قامعا  زا  کنیا  مدینارذگ . رظن  زا  رخآ 
ناشفادها هب  و  هدرک ، دایرف  ار  اهنآ  دای  مان و  مناشیا . نایعیـش  تیب و  لها  رادتـسود  قشاع و  نونکا  نم  هک  میظع  ّیلع  يادـخ  هب  دـنگوس 

. دنادرگ روشحم  نانآ  اب  تمایق  زور  رد  ار  ام  هک  مهاوخیم  ادخ  زا  مهنیم و  جرا 
، دیتسین ناتدوخ  نآ  زا  اهنت  امش  اریز  دیریذپب  دوخ  نادرگاش  هرمز  رد  ارم  مهاوخب  امش  زا  هدرک و  تراسج  دیهد  هزاجا  نونکا  نم  رورس 

مالسلا  و  دیراد . قلعت  ناتنارادتسود  همه  هب  هکلب 
برغملا  ءاضیبلا - رادلا 

( ظوفحم ءاضما  )
17 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 

رصم روشک  زا  - 2

خیرات ققحم  زا  أ -

هراشا

18 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 

همان همجرت 

میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
- هلظ ماد  يرکسع - یضترم  دیس  ياقآ  راوگرزب  همالع 

. داب ناتراثن  یهلا  تاکرب  تمحر و  دورد و 
تمدخ رد  لماک  یطاشناب  دیشاب و  لماک  تحص  رد  هک  دسر  امش  تسد  هب  یلاح  رد  مراد  دیما  منکیم و  لاسرا  امش  يارب  ار  نخس  نیا 

اب دزرمایب و  ار  وا  شیادخ  هک  هتفگ  تیزعت  امش  هب  ار  نیدلا  سمش  يدهم  دمحم  هللا  تیآ  توف  دیشاب . هتـشاد  ار  دوخ  تیلاعف  تیبلا  لآ 
. دیامرف شروشحم  دنانانآ  هار  رد  هک  یناسک  دمحم و  لآ  دمحم و 

مه ار  أبس » نب  هللا  دبع   » امش رگید  باتک  فصو  هک  نانچمه  مناوخب  ار  امـش  نیتسردملا » ملاعم   » دنمـشزرا باتک  ات  داد  مقیفوت  دنوادخ 
باتک هک  مراد  ناترـضحم  ضورعم  تسا  مزال  ار  یتقیقح  ار  امـش  یگتخاـس » یباحـص  هاـجنپ  دـص و   » باـتک نینچمه  ماهدینـش و  داـیز 

. دراد مهس  تیبلا  لها  بتکم  هب  نایرصم  زا  يدایز  دارفا  داقتعا  رد  هک  نانچمه  تشاد  يرفاو  مهس  نم  عیشت  رد  امش  نیتسردملا » ملاعم  »
و

19 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 
ببس هب  نانمشد  بناج  زا  بترم  هک  دومن  مکحم  ار  ام  يداقتعا  هاگیاپ  مدرب  هدافتسا  ار  امش  موس  مود و  ياهباتک  زا  هک  یبلاطم  نینچمه 

. میدشیم عقاو  داریا  نعط و  دروم  تسا  بوسنم  أبس  هللا  دبع  هب  عیشت  هک  ماهتا  نیا 
. دشخب ماود  ار  ناترمع  دنوادخ 

همالع ترضح 

خیش هتشون  هب  خساپ  رد  هلآ : هیلع و  هللایلص  ربمایپ  تنس  میرک و  نآرق  رد  مالسلاهیلع  یلع  تیالو 
( تسین نآرق  رد  یلع  تیالو  ارچ   ) چولب معنملادبعناملسوبا 
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: هک منک  تساوخرد  امش  زا  منک و  ادیپ  تأرج  ات  دیهد  هزاجا  نم  هب 
نیع  » هاگـشناد رد  خیرات  داتـسا  يارب ...  ار  هخـسن  کی  دـیهاوخب  ار  عقاو  دـینک  تمحرم  میارب  أبـس » نب  هللا  دـبع   » باتک زا  هخـسن  ود  - 1

. میهاوخیم سمش »
هجیتن نامه  هب  هتشاد  ثحب  هسلج  دنچ  ابس  نب  هللا  دبع  هرابرد  داتسا  نیا  دشابیم . رـصم  ياههاگـشناد  نیرتگرزب  زا  یکی  هاگـشناد  نیا 

. دوش انشآ  دیاهدومرف  امش  هک  یثحب  اب  ناشیا  متساوخ  اذل  تسا . هتفای  تسد  دیاهدیسر  امش  هک  يا 
«. یگتخاس یباحص  هاجنپ  دص و   » ناترگید باتک  - 2

رد یلاع  ترـضح  زا  هک  منکیم  مامت  نخـس  نیا  هب  ار  منخـس  دیـشخب  تنیز  دوخ  فیرـش  ءاـضما  هب  ار  اـهباتک  نیا  مراد  تساوخرد  - 3
. دینادرگ دوخ  حلاص  ياعد  لومشم  ار  ام  منک  تساوخ 

هتاکرب  هللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالسلا  و 
( ظوفحم ءاضما  )

20 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 

یگنهرف هسسؤم  کی  زا  ب -

هراشا

21 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 

همان همجرت 

يرکسع  یضترم  دیس  راوگرزب  ياقآ 
هتاکرب  هّللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالس 

امـش نوچ  یتیـصخش  يارب  سپ  دـیئامرفیم  یلاعترـضح  هکنانچ  میـشوکیم  تیب  لـها  بتکم  هار  رد  هک  دـشاب  يرترب  نیا  اـم  يارب  رگا 
رطاـخ هـب  نـیا  دـشابیم و  دـناهتفای  تیادـه  تـسار  هار  هـب  هـک  یناـسنا  اـهنویلیم  اـم و  يور  شیپ  رد  تـسرد  هار  ندرک  نـشور  يرترب 

دوخ ياهیتفایرد  رد  ات  درادیماو  ار  یفلاخم  ره  هک  دـنک  زاب  وا  لقع  هب  یهار  هدـنناوخ  نامـشچ  زا  هک  تسا  امـش  دنمـشزرا  ياـهباتک 
. دیامن هجوت  یعقاو  مالسا  هب  دنک و  رظن  دیدجت 

ناگتفایتیاده رب  امش  شناد  تمحر  ناراب  ات  دنادرگ  ینالوط  ام  يارب  ار  امش  رمع  دیامرف و  بیصن  ار  شاداپ  ریخ و  نیرتهب  امش  هب  ادخ 
. دنوش انشآ  تسرد  نید  اب  مدرم  درابب و  تیب  لها  بتکم  هب 

ظوفحم ءاضما 
22 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 

يرصم دنمشیدنا  هدنسیون و  بویا ، دیعس  موحرم  همان  ج -

هراشا

23 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 

خیش هتشون  هب  خساپ  رد  هلآ : هیلع و  هللایلص  ربمایپ  تنس  میرک و  نآرق  رد  مالسلاهیلع  یلع  تیالو 
( تسین نآرق  رد  یلع  تیالو  ارچ   ) چولب معنملادبعناملسوبا 
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همان همجرت 

هتاکرب  هللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالس  يرکسع  یضترم  دیس  همالع  هیامنارگ ، دنمشناد  سدقم  هاگشیپ 
قیقحت ثحب و  ریـسم  رد  یئابیز  بلاج و  هار  نینچ  ندوشگ  رد  ناتمادـقا  زا  ار  مدوخ  یبلق  ساپـس  اـت  مسیونیم  ناتتمدـخ  هب  ار  هماـن  نیا 

و مشچ ، زا  ار  باوخ  هک  دنکیم  وربور  یعناوم  اب  ار  تقیقح  رگوجتـسج  صاخـشا  رایـسب  هچ  هک  یهار  مراد . میدقت  ناتتمدـخ  هب  یملع 
. دزاسیم نیکرچ  ار  لد  و  شوشغم ، ار  راکفا 

هب ار  مدرم  ناوتب  نآ  وترپ  رد  هک  مدوب  يروما  قیاـقد  اـهیراکهزیر و  زا  یخرب  تخانـش  و  تقیقح ، بسک  یپ  رد  ار  يرمع  نم  نم ! رورس 
ار تیاده  غارچ  هک  یئاهنآ  تاصتخم  دیاش  ات  مداد ، داب  هب  خیرات  ياهباتک  هعلاطم  رد  ار  هیامنارگ  رمع  ریـسم  نیا  رد  و  دیناشک ، ادخ  هار 

شخبشمارآ و  لقع ، دنـسپ  رطاخ و  نانیمطا  هیام  هک  ار  يزیچ  اهنآ  رتشیب  رد  فسأت  لامک  اب  یلو  مسانـشب ، دنرادیم  نامدرم  يوراشیپ 
لد 

24 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 
. متفاین دشاب 

عوقو هب  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  ربمایپ  تافو  زا  دـعب  لاس  تصـش  زا  رتمک  هب  هک  متفاـی  يددـعتم  مئارج  ربارب  رد  ار  دوخ  سکعرب  اـما 
رییغت و هفاضا ، فذح و  زواجت  يدـعت و  تسد  هک  متفای  یـصوصن  ربارب  رد  هدزتریح  ار  دوخ  مئارج  همهنیا  ربارب  رد  نم  تسا ! هتـسویپ 

باتک اهنآ  همه  دمآرس  و  امش ، ياهباتک  هب  میاهوجسرپ  راذگ و  ریـس و  نیا  رد  هرخالاب  و  تسا . هدرک  خسم  ار  اهنآ  یعقاو  هرهچ  لیدبت ،
تقیقح قح و  ناهاوخ  يوراشیپ  هک  یئاهباتک  متفای ، تسد  هریغ  هشیاع و  نینمؤملا  مأ  ثیداحأ  و  ابـس ، نبا  هللا  دبع  و  نیتسردـملا ، ملاعم 

ياههارهروک رد  هک  ار  یقیاقح  امـش ، ياهباتک  هک  دوب  اجنیا  ددرگ . رـسیم  ناسآ و  شیارب  نآ ، هب  ندیـسر  هار  ات  دفاکـشیم ، ار  بلاـطم 
گرزب میظع و  رایسب  نم  رب  دروم  نیا  رد  يدنوادخ  فطل  و  دینادرگ ، راکشآ  نشور و  میارب  مدوب ، نآ  یپ  رد  ثحابم  رسدردرپ  زارد و 

هریاد نیا  رد  ام  دورو  رطاخ  هب  اـما  تشادـن ، دوجو  نآ  رد  يرگید  زیچ  كاـپ  فاـص و  بآ  زج  هک  متفاـی  ياهریاد  رد  ار  دوخ  نم  تسا .
، میدش اریذپ  ناجب  ار  یغاد  نینچ  ام  همه  نیا  اب  اما  ندراذگ ، ام  ندب  تسوپ  رب  غاد  هک  ناسنا  دیدرگ ، ام  هجوتم  اههجنکش  عاونا  عیـشت » »

«. 1  » تساناوت دهاوخ  هک  همه  رب  دنوادخ  و 
رد هک  ار  یناسک  ياهیتحاران  دوخ  ياهـشود  رب  اـم  هک  اریز  هتفاـین ، ناـیاپ  زونه  اـم  هودـنا  مغ و  اـما  میاهتفاـی ، ار  قح  هکنیا  اـب  نم ! رورس 

یفلتخم  ياهباتک  اهنآ  هچ  مینکیم . ساسحا  دنتقیقح  لابندب  هار و  ياههمین 
______________________________

هراشا راتفگ  نیا  تسا و  هدنام  رادیاپ  عیشت  رد  تسا و  هدید  هجنکش  اهنادنز  رد  لاس  ود  ندش  هعیش  زا  سپ  یمالـسا  دنمـشناد  نیا  (- 1)
. تسنآ هب 

25 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 
هک یلاـح  رد  دـنیآرد ، شدرگب  نآ  وترپ  رد  رکفت  قیقحت و  ثحب و  ناـهج  رد  هک  ار  ياهنزور  دـنبایب و  ار  قـح  اـت  دـنرادن  راـیتخا  رد  ار 

و دنک . ذوفن  تما  يافرژ  رد  ات  هک  دنوشیم  نآ  عنام  هتفرگ  رارق  تقیقح  قح و  هار  يوراشیپ  هک  دنراد  دوجو  یفلتخم  ناوارف  تاسـسؤم 
کی يانب  گنـس  امـش  هک  میراودـیما  تفگ ، خـساپ  ناوتیمن  نآ  اب  گنـسمه  لثم  هب  ملع  اب  زج  ار  یتاسـسؤم  ناـنچ  راـتفر  هک  اـجنآ  زا 

دـننک و هضرع  اـجنآ  رد  ار  دوخ  تاـقیقحت  و  دـنیآرد ، نآ  درگ  هب  نادنمـشیدنا  اـت  دـیراذگب ، دوخ  تسدـب  ار  یمالـسا  گرزب  هسـسؤم 
تداعـس اـت  دزوماـیب ، دـنمدوس  مولع  ار  تما  نیا  نادـنزرف  نآ ، رب  هوـالع  و  دـنریگب ، هیراـع  هب  اـجنآ  زا  زین  ار  دوخ  زاـین  دروـم  ياـهباتک 

. دشاب هدرک  نیمأت  اهنآ  يورخا  لامک  ياپمه  ار  ناشیایند 

خیش هتشون  هب  خساپ  رد  هلآ : هیلع و  هللایلص  ربمایپ  تنس  میرک و  نآرق  رد  مالسلاهیلع  یلع  تیالو 
( تسین نآرق  رد  یلع  تیالو  ارچ   ) چولب معنملادبعناملسوبا 
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رد ام  يامنهار  داتسا و  و  ام ، ردپ  امش  هک  میروذعم  اما  تسا ، نیگنس  تخس  امش  رب  دح  نیا  رد  میاههتـساوخ  هک  منادیم  نم  نم ! رورس 
هب هجوت  اب  دزاس . هدروآرب  ار  شنادرگاش  رگج و  هراپ  ياههتساوخ  هک  تسین  نآ  زا  رتنیریش  ار  ردپ  و  دیشابیم . تقیقح  يوجتـسج  هار 

، هدرک سیـسأت  دادـغب  رد  ینآرق  مولع  دـیاقع و  میلعت  رطاخ  هب  ار  نیدـلا  لوصا  هدکـشناد  نیا ، زا  شیپ  امـش  هک  میاهتفای  عالطا  ام  هکنیا 
. مالّسلا مهیلع  تیبلا  لها  بتکم  هقف  سیردت  يارب  ار  هقف  هدکشناد  نینچمه 

ياهریت فده  دنزادرپب و  راکب  مارآ  یلایخ  اب  اجنآ  رد  نارظنبحاص  هک  دشاب  یلحم  رد  يزکرم  نینچ  هک  میدـنموزرآ  زین  ام  هک  تسنیا 
ولج ینمشد و  هار  زا  اوران و  هب  هک  یتاماهتا  دنزاسن ، مهتم  ناگناگیب  يرودزم  هب  ار  اهنآ  هک  یئاج  دنریگن ، رارق  مه  نانمشد  تمهت 

26 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 
. دشاب توریب  ام ، روشک  هب  نآ  یکیدزن  رطاخ  هب  هک  مینیب  نآ  رتهب  و  دناهتخاس ، دراو  ام  نایاوشیپ  نارس و  رب  ادخ  هار  زا  يریگ 

. هتاکرب هّللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالسلا  و 
بویا  دیعس 

یمالسا  رکفم  هدنسیون و 
3 فیطللا / دبع  لیمج  عراش  هبقلا - قئادح  هرهاق -

27 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 

تیودهم تماما و  ثحابم  یسررب  مود : عوضوم 

هراشا

: دناهدومن حرطم  ار  لیذ  راتفگ  ود  هوزج  نآ  رد  دناهدرک و  رشن  ياهوزج  يدوجس  رمع  وبا  مانب  چولب  ناملس  وبا  ياقآ 

لوا راتفگ 

: تسا هدمآ  هوزج  لوا  رد 
؟ تسین نآرق  رد  یلع  ترضح  مان  ارچ  دیسرپب  هعیش  ياملع  زا 

؟ تسین حرطم  نآرق  رد  تماما  عوضوم  ارچ  تسا : هدمآ  هوزج  نیا  نایاپ  هحفص  رد 
: تسا هدمآ  هوزج  نیا  لوا  رد  زین  و 

لها فرط  زا  هعیش  ياعدا  دض  رب  ثیدح  اههد  هدش و  تیاور  هعیش  ياملع  قیرط  زا  وا  تماما  یلع و  عفنب  نخس  نارازه  هتبلا  ثیدح  رد 
 ... تسا نآرق  رد  جالع  دنکیمن  اود  ار  ام  درد  لوا  هلحرم  رد  ثیدح  سپ  هدش ، تیاور  تنس 

28 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 
: میئامنیم نایب  ار  لاؤس  نیا  خساپ  یلاعت  هلوح  هب  سپس  میئامنیم  یسررب  ار  تماما  ینعم  ثحب  نیا  يادتبا  رد 

: مالّسلا مهیلع  ربمایپ  تنس  ادخ و  باتک  رد  تماما 

هراشا

هک دوش  ثحب  نیا  هرابرد  تسیابیم  نیاربانب  دشاب ، اوشیپیب  دناوتیمن  يرـشب  هعماج  چیه  دـشابیم و  اوشیپ  ینعم  هب  برع  تغل  رد  ماما 
!؟ يرشب ياههعماج  دوخ  ای  یلاعت  يراب  دنک ؟ نییعت  دیاب  یسک  هچ  ار  يرشب  ياههعماج  نایاوشیپ 

خیش هتشون  هب  خساپ  رد  هلآ : هیلع و  هللایلص  ربمایپ  تنس  میرک و  نآرق  رد  مالسلاهیلع  یلع  تیالو 
( تسین نآرق  رد  یلع  تیالو  ارچ   ) چولب معنملادبعناملسوبا 
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: دیامرفیم میرک  نآرق  رد  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هرابنیا  رد 
«1  » َنیِِملاَّظلا يِدْهَع  ُلانَی  َلاق ال  ِیتَّیِّرُذ  ْنِم  َو  َلاق  ًامامِإ  ِساَّنِلل  َُکلِعاج  یِّنِإ  َلاق  َّنُهَّمَتَأَف  ٍتاِملَِکب  ُهُّبَر  َمیِهاْربِإ  یلَْتبا  ِذِإ  َو 

وا هب  دنوادخ  دـمآرب  اهشیامزآ  نآ  هدـهع  زا  میهاربا  ترـضح  دومزآ  یتاشیامرف - یتاملک - هب  ار  میهاربا  راگدرورپ  هک  یماگنه  نآ  و 
؟ دسریم ياهرهب  ياوشیپ )  ) نامیپ نیا  زا  نم  نامدود  نادنزرف و  نآ  زا  درک : ضرع  میهاربا  مداد  رارق  مدرم  ماما  اوشیپ و  ار  وت  نم  دومرف 

«. دسریمن ناراکمتس  هب  ناملاظب و  نم  نامیپ  دومرف : نینچ  میهاربا  ترضح  خساپ  رد  دنوادخ 
دنوادـخ هک  یماما  زین  نآ  دـشاب و  موصعم  هانگ  زا  دـیاب  ماما  نآ  و  هدومرف ؛ نیعم  ماما  مدرم  يارب  دـنوادخ  راگدرورپ ؛ شیامرف  نیارباـنب 

دننام تسا  تعیرش  بحاص  لوسر  هاگ  دنکیم  نییعت  مدرم  يارب 
______________________________

.124 ةرقبلا / (- 1)
29 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 

ماس دننام  دنـشابیم  عیارـش  بحاص  ناربمایپ  نآ  یـصو  هاگ  مهیلع و  هّللا  تاولـص  دـمحم  یـسیع و  یـسوم و  میهاربا و  حون و  ترـضح 
هدمآ و نآرق  رد  اهنآ  زا  یضعب  مان  هک  مدآ  ترـضح  یـصو  ثیـش  ای  هّللا  ۀبه  اهنآ  زا  لبق  یـسوم و  ترـضح  یـصو  عسیلا  حون و  دنزرف 
هک تسنیا  تسا  مزال  هچنآ  دشابیمن . وا  ندوبن  یـصو  رب  تلالد  نآرق  رد  یـصو  مان  ندشن  رکذ  تسا و  هدماین  نآرق  رد  ناشمان  یـضعب 

نایب مه  ربمایپ  تنس  میرک و  نآرق  رد  متاخ  ربمایپ  یصو  ینشور  هب  هک  دنکیم ، یفرعم  دوخ  ناوریپ  هب  ار  دوخ  زا  دعب  یصو  يربمایپ  ره 
. تسا هدش 

. میزادرپیم تسین ) حرطم  نآرق  رد  تماما  عوضوم  ارچ   ) لاؤس هب  خساپ  رد  رکذلا  قوف  همدقم  نایب  زا  سپ  *** 
: میتسه لیذ  راتفگشیپ  ود  نایب  دنمزاین  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد 

: لوا راتفگشیپ 

. دنرگیدکی لمکم  ربمایپ  تنس  نآرق و 

رد نآ  هب  لمع  هوحن  لکش و  و  ریـسفت ، حرـش و  و  تسا ، نآرق  رد  یمالـسا  مولع  فراعم و  رگید  و  ماکحا ، دیاقع و  لوصا  یمامت  هشیر 
هک تسا  ورنیازا  دنیوگیم . مرکا  لوسر  هریـس  ثیدـح و  نآ  هب  هک  هدـیدرگ  نیعم  صخـشم و  مالـسا  متاخ  ربمایپ  راتفر  راتفگ و  بلاق 

: تسا هدومرف  هتسناد و  دوخ  زا  تعاطا  دننامه  ار  شربمایپ  زا  يرادربنامرف  دنوادخ 
َو و  َلوُسَّرلا * َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  و  َُهلوُسَر * َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ 

30 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 
«1 * » َلوُسَّرلا اوُعیِطَأ  َو  و  َلوُسَّرلا * اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ 

«. دیشاب شلوسر  ادخ و  رادربنامرف  »
: تسا هدومرف  هتسناد و  دوخ  تاروتسد  زا  یچیپرس  هلزنم  هب  ار  متاخ  ربمایپ  نامرف  زا  یچیپرس  و 
«3 . » َنُولَمْعَت اَّمِم  ٌءيَِرب  یِّنِإ  ْلُقَف  َكْوَصَع  ْنِإَف  و  « 2  » َمَّنَهَج َران  َُهل  َّنِإَف  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  ِصْعَی  ْنَم  َو 

«. تسا شاداپ  منهج  شتآ  ار  وا  دچیپهب ، رس  شربمایپ  ادخ و  نامرف  زا  سکره  «و 
: تسا هدومرف  هدرک و  بلس  نینمؤم  زا  ار  رایتخا  دناهدرک ، عضو  شربمغیپ  ادخ و  هک  ینیمارف  تاررقم و  ربارب  رد  و 

. ًانِیبُم ًالالَـض  َّلَض  ْدَقَف  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  ِصْعَی  ْنَم  َو  ْمِهِْرمَأ  ْنِم  ُةَرَیِْخلا  ُمَُهل  َنوُکَی  ْنَأ  ًاْرمَأ  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  یَـضَق  اذِإ  ٍۀَنِمُْؤم  َو ال  ٍنِمْؤُِمل  َناک  ام  َو 

خیش هتشون  هب  خساپ  رد  هلآ : هیلع و  هللایلص  ربمایپ  تنس  میرک و  نآرق  رد  مالسلاهیلع  یلع  تیالو 
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«4»
سکره و  دنشاب ، رسدوخ  ناشراک  رد  دنتـشاد ، ررقم  ار  يرما  شربمغیپ  ادخ و  هک  یماگنه  تسین  ياهزاجا - ار - ینمؤم  نز  درم و  چیه  »

.« تسا هداتفا  يراکشآ  یهارمگ  هب  کشیب  دچیپهب ، رس  شلوسر  ادخ و  نامرف  زا 
وا زا  ات  تسا  هتشاد  ررقم  و  نییعت ، تما  ياوشیپ  ار  وا  هداد ، رارق  قلخ  رب  دوخ  تجح  شراتفر  راتفگ و  رد  ار  متاخ  ربمایپ  دنوادخ 

______________________________

12 دمحم ،  33 رون ، و 54  هدئام ،  92 ءاسن ،  59 نارمع ، لآ  هـیآ 32 و 132  زین  هیا 13 و  ۀـلداجم  و  و 46 ،  20 هیآ 1 ، لاـفنا  هروس  (- 1)
. رون  56 نباغت ،

. بازحا  36 ءاسن ،  14 زین ، و  نج ، هیآ 23  (- 2)
.216 ءارعشلا / (- 3)

هیآ 36 بازحا ؛ هروس  (- 4)
31 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 

: دیامرفیم هک  نانچمه  دننک ، يوریپ 
«1 . » اوُهَْتناَف ُْهنَع  ْمُکاهَن  ام  َو  ُهوُذُخَف  ُلوُسَّرلا  ُمُکاتآ  ام  َو 

.« دییامن يراددوخ  هدرک  یهن  هچنآ  زا  و  دینک ) ارجا  و   ) دیریگب هدروآ  امش  يارب  ادخ  لوسر  ار  هچنآ  »
«2  ... » ِینوُِعبَّتاَف َهَّللا ، َنوُّبُِحت  ُْمْتنُک  ْنِإ  ُْلق 

«. دینک يوریپ  نم  زا  دیراد ، تسود  ار  ادخ  رگا  وگب ، »
: دیامرفیم رگید  ياج  رد  و 

«3  ... » ٌۀَنَسَح ٌةَوْسُأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِیف  ْمَُکل  َناک  ْدََقل 
«. تسا امش  يارب  ییوکین  يوگلا  هنومن و  ادخ  ربمایپ  کشیب  »

«4  » یحُوی ٌیْحَو  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ  يوَْهلا  ِنَع  ُقِْطنَی  ام  َو 
.« تسین هدش  لزان  وا  رب  هک  یحو  زج  يزیچ  دیوگیم  هچنآ  دیوگیمن  نخس  سفن  ياوه  يور  زا  زگره  «و 

«5  » َنِیتَْولا ُْهنِم  انْعَطََقل  َُّمث  ِنیِمَْیلِاب * ُْهنِم  انْذَخََأل  ِلیِواقَْألا * َضَْعب  اْنیَلَع  َلَّوَقَت  َْول  َو 
. مینکیم عطق  ار  شتایح  گر  سپس  میریگیم . ار  شتسار  تسد  دهد . تبسن  ام  هب  غورد  هب  ار  يزیچ  رگا  و 

مود راتفگشیپ 

تفگ  دنهاوخ  دمآ و  دنهاوخ  هک  یناسک  زا  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  متاخ  ربمایپ  نداد  ربخ 
______________________________

.7 رشحلا / هروس  (- 1)
هیآ 31 نارمع ؛ لآ  هروس  (- 2)

هیآ 21 بازحا ؛ هروس  (- 3)
4 - 3 مجنلا / (- 4)

.46 - 44 هقاحلا / (- 5)
32 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 
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. دننکیمن انتعا  ربمایپ  ثیدح  هب  الوصا  دنیوگب و  ام  يارب  نآرق  زا  اهنت 
: دوب هرابنیا  رد  ادخ  مالک  همه  تشذگ  لوا  راتفگ  رد  هچنآ 

« نآرق رانک  رد  ربمایپ  راتفر  راتفگ و  تیجح  »
تـسا هدـمآ  افلخ  بتکم  ربتعم ) حاحـص و   ) ياهباتک رد  هک  اـهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دـندومرف  هنیمز  نیمه  رد  ینانخـس  زین  مالـسا  ربماـیپ 

: مینکیم نایب  ریز  حرشب 
نینچ ۀنـسلا » باتک  زا  ۀنـسلا ، موزل   » باب رد  دواد  وبا  ننـس »  » نینچمه و  دمحا ، دنـسم »  » و یمراد ، و  هجام ، نبا  و  يذمرت ، ننـس »  » رد - 1

: تسا هدمآ 
: دومرف ادخ  لوسر  هک  تسا  هدش  تیاور  « 1 « » برک يدعم  نب  مادقم   » زا

تحار هدش  ریس  شمکش  هک  يدرم  تسین  رود  هک  دیشاب  هاگآ  تنس ، شدننامه  نآ  هارمه  هب  هدش و  لزان  نآرق  نم  رب  هک  دینادب  ار  نیا 
دیتفای مارح  هک  ار  هچنآ  دینادب و  شلالح  دـیدید  لالح  نآ  رد  هک  ار  هچره  و  دـیبایرد ، ار  نآرق  اهنت  دـیوگب : هداد  هیکت  دوخ  هاگیاج  رب 

. دیرامشب شیاوران  مارح و 
: دباییم همادا  نینچ  روبزم  ثیدح  يذمرت  ننس »  » رد

. تسا هدومرف  مارح  ادخ  هک  تسا  نآ  لثم  تسا ، هدرک  مارح  ادخ  لوسر  هک  ار  هچره  نامگیب  هکیلاحرد 
______________________________

ادخ لوسر  زا  ثیدح  مادقم 47  تسا . هدیـسر  ادخ  لوسر  تمدخب  هدنک  ناگدنیامن  رگید  هارمهب  يدنک ، برک  يدعم  نب  مادـقم  (- 1)
نسب 91 يرجه و  لاس 87  رد  ماش  نیمزرس  رد  مادقم  دناهدرک . لقن  ملسم  زجب  ننس ، حاحص و  باحصا  ار  اهنآ  یمامت  هک  هدرک  تیاور 

(272 / 2 « ) بیذهتلا بیرقت  ، » ص 280 هریسلا » عماوج  (، » 411 / 4 « ) هباغلا دسا  . » تسا هتفگ  تایح  دوردب  یگلاس 
33 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 
: تسا هدمآ  نینچ  قوف  مالک  رخآ  هجام  نبا  ننس »  » رد و 

. تسا ادخ  مارح  دننامه 
: هک تسا  هدش  تیاور  برک  يدعم  نب  مادقم  زا  لبنح  نب  دمحا  دنسم »  » رد

هکیلاحرد هدمآرب  نم  بیذکت  ماقم  رد  امش  زا  یضعب  هک  تسین  رود  دومرف : سپس  هدرک  مارح  ار  ییاهزیچ  ربیخ  گنج  رد  ادخ  لوسر 
نآ رد  هک  ار  هچنآ  دراد ، دوجو  ادخ  باتک  امـش  ام و  نایم  دیوگب : وا  دـنناوخب و  وا  رب  ارم  ثیدـح  تسا  هداد  هیکت  دوخ  شلاب  رب  تحار 

. درمش میهاوخ  شمارح  میدید  مارح  هک  ار  هچره  و  تسناد ، میهاوخ  شیاور  میتفای  لالح 
. تسا هدومرف  مارح  ادخ  هک  تسا  نیا  لثم  هدرک ، مارح  ادخ  ربمایپ  هک  ار  هچنآ  هک  دیشاب  هاگآ 

هک تسا  هدمآ  شردپ  زا  « 1 « » عفار یبا  نب  هّللا  دیبع   » لوق زا  دواد  وبا  ننس »  » زین و  دمحا ، دنـسم »  » و هجام ، نبا  و  يذمرت ، ننـس »  » رد - 2
: دومرف ادخ  لوسر 

رب ماهدومن  یهن  نآ  زا  ای  هداد  روتسد  نآ  ماجنا  هب  نم  هک  ار  يرما  هداد ، هیکت  شیوخ  دنسم  رب  شوخ  ار  امش  زا  یکی  منیبن  دیـشاب ، هاگآ 
!! منکیم لمع  منیبب  ادخ  باتک  رد  هک  ار  هچنآ  نم  منادیمن ! دیوگب : وا  دننک و  هضرع  وا 

______________________________

هدـهع هب  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ناوید  تباـتک  هللا  دـیبع  تسا . ادـخ  لوسر  هدرک  دازآ  عیفر » وبا   » دـنزرف عـفار  وـبا  هللا  دـیبع  (- 1)
بیرقت دـناهدرک . تبث  ثیدـح  ياـهباتک  ناگدنـسیون  ماـمت  ار  وا  ثیداـحا  دـیآیم و  باـسحب  موـس  هقبط  نیثدـحم  تاـقث  زا  وا  تشاد .

هرامش 1441  532 بیذهتلا 1 /
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34 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 
: تسا هدمآ  نینچ  دمحا  دنسم »  » رد الاب  ثیدح  رخآ  هلمج 

!! ماهدیدن ادخ  باتک  رد  ار  نیا  نم 
: تفگ هک  تسا  هدمآ  « 1 « » هیراس نب  ضابرع   » لوق زا  همذ » لها  ریشعت  باب  جارخ  باتک  ، » دواد وبا  ننس »  » رد - 3

تخس يدرم  هک  نایربیخ  سیئر  دندرکیم ، یهارمه  ار  ادخ  لوسر  باحصا ، زا  رفن  دنچ  هکیلاحرد  میدش ، ربیخ  دراو  متاخ  ربمایپ  اب  ام 
: تفگ ادخ  لوسر  هب  هناخاتسگ  تشاذگ و  شیپ  مدق  دیسریم  رظن  هب  ینابصع  نشخ و 

!؟ دیناسرب رازآ  ار  ام  نانز  دیروخب و  ار  ام  ياههویم  و  دیشکب ، ار  ام  تاناویح  هک  تسا  تسرد  نیا  دمحم ! يا 
: دومرف هدرک  فوع » نمحرلا  دبع   » هب يور  سپ  دش ، نیگمشخ  تخس  عوضوم  نیا  زا  ادخ  ربمایپ 

. دـنوش عمج  زاـمن  يادا  يارب  مدرم  هک  وگب  و  دـشابن » اور  ناـنمؤم  هب  زج  تشهب   » هک روآرب  داـیرف  مدرم  ناـیم  رد  و  وش ، راوـس  تبـسا  رب 
: دیوگیم ضابرع 

ادـخ ربمایپ  سپـس  دـندرازگ . زامن  ادـخ  لوسر  اب  دـندش و  عمج  متاخ  ربماـیپ  نانخـس  ندینـش  زاـمن و  يادا  يارب  راـنک  هشوگ و  زا  مدرم 
مارح ار  يزیچ  دـنوادخ  هک  درادـنپیم  تسا  هداد  هیکت  دوخ  شلاب  رب  تحار  هکیلاحرد  امـش ، زا  یـضعب  اـیآ  دومرف : نینچ  تساـخرب و 

!؟ تسا نآرق  رد  هک  ار  هچنآ  رگم  تسا ، هدرکن 
______________________________

ار اهنآ  همه  ملسم » يراخب و   » زجب حاحص  باحصا  هدرک و  تیاور  ثیدح  ادخ 31  لوسر  زا  یملس ، هیراس  نب  ضابرع  حیجن ، وبا  (- 1)
ص 281، هریسلا » عماوج  . » 399 / 3 هباغلا » دـسا  . » تسا هتـسبرب  ناهج  زا  تخر  ریبز  نبا  هتفای  يرجه  لاس 75  رد  ضابرع  دـناهدرک . لقن 

.17 / 2 بیذهتلا » بیرقت  »
35 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 

نآ زا  رتشیب  ای  تسا  نآرق  هلزنم  هب  اهنآ  همه  هک  ماهدرک  یهن  ییاهراک  زا  و  رما ، يروما  ماجنا  هب  هداد و  دنپ  ار  امـش  نم  هک  دیـشاب  هاگآ 
ای دیوش ، دراو  اهنآ  هناخ  هب  باتک  لها  تقفاوم  هزاجا و  نودب  هک  تسا  هدرکن  لالح  امش  يارب  دنوادخ  تسارجالامزال ) هتشاد  تیمها  )

. دنشاب هداد  ماجنا  دناهتشاد  هدهع  رب  هک  ار  هچنآ  اهنآ  هک  یتقو  دیروخب ، ناشیاههویم  زا  ای  و  دیناسر ، رازآ  ار  ناشنانز 
: دومرف هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدمآ  « 1  » هریره وبا  لوق  زا  لبنح  نب  دمحا  دنسم »  » رد - 4

زا دروم  نیا  رد  دیوگب : هداد  هیکت  دوخ  هاگیاج  رب  تحار  وا  دـنیامن ، هضرع  وا  رب  ارم  نخـس  ثیدـح و  نوچ  هک  ار  امـش  زا  یکی  منیب  هن 
!! دیناوخب میارب  نآرق 

هدش  تیاور  « 2  » يراصنا تباث  نب  ناسح  زا  یمراد  ننس »  » همدقم رد 
______________________________

و هتشاد ، زومآتسد  ياهبرگ  هک  هدروآ  تسدب  يور  نآ  زا  ار  بقل  نیا  و  زاب » هبرگ   » هریره وبا  هب  ینکم  یسود  یناطحق  هریره  وبا  (- 1)
« هریره وبا   » وا هب  ترضح  نآ  و  دوب ، هدرک  ناهنپ  شیوخ  نیتسآ  رد  ار  دوخ  زومآتسد  هبرگ  هدیـسر  ادخ  لوسر  تمدخب  نوچ  هکنیا  ای 

هدرک تیاور  ثیدح  ادخ 5374  لوسر  زا  وا  دروآ  مالـسا  دیـسر و  ادـخ  لوسر  تمدـخ  هب  ربیخ  گنج  رد  هریره  وبا  دوب . هدرک  باطخ 
پاچ  160 / 1 أبـس » نب  هللا  دبع   » ص 275 هریـسلا » عماوج  ، » 315 / 5 هباغلا » دـسا   » دـناهدرک لقن  ار  اهنآ  ثیدـح  باحـصا  مومع  تسا و 

تسفا 93 ه ق.
ترـضح نآ  بقانم  رکذ  هب  دجـسم  رد  هک  ادـخ  لوسر  رعاـش  یجرزخ  يراـصنا  تباـث  نب  ناـسح  دـیلولا ، وبا  اـی  نمحرلا  دـبع  وبا  (- 2)

دییأت سدـقلا  حور  هب  دـنکیم  عاـفد  شربماـیپ  زا  هک  یناـمز  اـت  ار  ناـسح  دـنوادخ   » تسا هدومرف  شقح  رد  ادـخ  لوسر  تخادرپیم و 

خیش هتشون  هب  خساپ  رد  هلآ : هیلع و  هللایلص  ربمایپ  تنس  میرک و  نآرق  رد  مالسلاهیلع  یلع  تیالو 
( تسین نآرق  رد  یلع  تیالو  ارچ   ) چولب معنملادبعناملسوبا 
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اهنت ادخ  لوسر  درکن . تکرـش  متاخ  ربمایپ  تاوزغ  زا  کیچیه  رد  نآ  رثآ  رب  هک  دوب  دوخ  راگزور  يوسرت  نادرم  زا  ناسح  دـیامرفیم »
- هب يرجه و  ای 54  ات 50 و  لاس 40  رد  ناسح  دناهدرک . لقن  ار  نآ  نارگید  يذمرت »  » زجب هک  تسا  هدرک  تیاور  ثیدح  کی 

36 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 
: تفگ هک  تسا 

« نآرقلاب هیلع  لزنی  امک  ۀّنسلاب  هّللا  لوسر  یلع  لزنی  لیربج  ناک  »
. دروآیم دورف  ترضح  نآ  رب  مه  ار  تنس  درکیم ، لزان  متاخ  ربمایپ  رب  ار  نآرق  لیئربج  هک  روط  نامه 

زا هدوـمن  شکاـپ  تنـس  ادـخ و  لوـسر  زا  تیعبت  هب  رما  ار  نیملـسم  هک  تسا  يوـبن  ثیداـحا  ینآرق و  تاـیآ  زا  ییاـههنومن  دراوـم  نیا 
دننکیمن ییانتعا  نآ  هب  هتـشاذگ و  اپ  ریز  ار  تنـس  نآرق ، هب  کسمت  لیلد  هب  هک  ار  یناسک  و  دـیامنیم ، یهن  ترـضح  نآ  اـب  تفلاـخم 

. دهدیم رارق  دوخ  باتع  دروم  هدرک و  شنزرس  ادیدش 
. تفرگ ارف  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تنـس  هب  هعجارم  نودـب  و  نآرق ، تایآ  لالخ  زا  اهنت  ار  مالـسا  ناوتیمن  اـساسا  اـهنیا ، زا  هتـشذگ 

. دزاسیم نشور  ار  عوضوم  تقیقح  دنچ  یلاثم 
هب هعجارم  اب  زج  دریگ  ماجنا  یطیارـش  هچ  تحت  هنوگچ و  دـیاب  شیاین  نیا  هکنیا  اما  میناوخب ، زامن  هک  تسا  هدـش  دـیکأت  رما و  نآرق  رد 

. دوشیمن مولعم  متاخ  ربمایپ  تنس 
تیفیک و میریگیم و  ارف  ار  زامن  تالطبم  نیناوق و  راکذا و  و  اههدجـس ، تاعکر و  دادعت  ادـخ ، لوسر  هریـس  ثیداحا و  هب  هعجارم  اب  ام 

. میباییمرد ار  نآ  یگنوگچ 
فقوت و ینم ، رعشم ، فاوط ، هوحن  اهتاقیم ، صیخشت  تخانش و  مارحا ، تین  ادخ ، ربمایپ  تنس  هب  هعجارم  اب  تسا ، نینچ  زین  جح 

______________________________

.161 / 1 بیذهتلا » بیرقت   » ص 308 و هریسلا » عماوج  ، » 7 - 5 / 2 هباغلا » دسا  . » تسا هتسبرب  ناهج  زا  تخر  یگلاس  نس 120  - 
37 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 

ره تیعقوم  ناکم و  فیاظو ، نآ  زا  کی  ره  ماجنا  ینامز  هدودحم  ریـصقت و  قلح و  ینابرق و  تارمج ، یمر  اهنآ ، زا  کیره  رد  تکرح 
. میریگیم ارف  ار  ناشتامرحم  تاهورکم و  تابحتسم و  تابجاو و  اهنآ ، زا  کی 

بجاو هفیظو  ود  نیا  ماجنا  نآرق  هب  هعجارم  اب  اـهنت  متاـخ و  ربماـیپ  تنـس  هب  هعجارم  نودـب  هک  دـهدیم  ناـشن  یبوخ  هب  لاـثم  ود  نیمه 
. دنراد ار  تلاح  نیمه  مالسا  سدقم  عرش  ماکحا  مامت  هک  یتروص  رد  دوب . دهاوخن  ریذپناکما  یعرش 

یـسک رگا  مینک و  هعجارم  مهاب  ادخ  لوسر  تنـس  نآرق و  هب  یهلا  تاروتـسد  زا  يوریپ  مالـسا و  ذخا  يارب  هک  تسا  مزال  ام  رب  نیاربانب 
اهر مالـسا  دنبودیق  زا  ار  دوخ  هک  تسا  هتـشاذگ  نآ  ربانب  نامگیب  دنک  ادج  رگیدـکی  زا  ار  اهنآ  دـیامن و  عوجر  ود  نیا  زا  یکی  هب  اهنت 

نآرق رـسفم  مهف و  دـیلک  هک  متاخ  ربمایپ  تنـس  فذـح  اب  اریز  دـیامن . ریبعت  ریـسفت و  دوخ  لد  هتـساوخ  لیم و  هب  ار  نآ  نیناوق  هتخاـس و 
. دوب دهاوخ  ریذپناکما  یگداس  هب  یصخش  هقیلس  لیم و  هب  انب  نآرق  لیوأت  تسا ،

افلخ بتکم  هحیحـص  تاـیاور  میئاـمنیم  لالدتـسا  نآ  هب  ثحب  نـیا  رد  هـک  ار  یتاـیاور  مییوـگیم  هتـشذگ  راتفگـشیپ  ود  ناـیب  زا  سپ 
. دنشابیم

: موس راتفگشیپ 

. دوخ زا  سپ  رما  یلو  نییعت  عوضوم  هب  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  مامتها 

خیش هتشون  هب  خساپ  رد  هلآ : هیلع و  هللایلص  ربمایپ  تنس  میرک و  نآرق  رد  مالسلاهیلع  یلع  تیالو 
( تسین نآرق  رد  یلع  تیالو  ارچ   ) چولب معنملادبعناملسوبا 
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شدوخ زا  دـعب  ياورناـمرف  نیـشناج و  یفرعم  نییعت و  هراـبرد  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  هک  صوصن  یـسررب  هب  هکنیا  زا  شیپ 
تسا  هدمآ 

38 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 
. میشاب هتفگ  نخس  تسا ، هتشاد  دوخ  نیشناج  دروم  رد  ترضح  نآ  هک  یهجوت  هرابرد  يردق  ات  تساجب  میزادرپب ،

صخـش زا  هن  نآ  تیـساسح  تیمها و  هک  هدوب  یلئاـسم  نیرتمهم  زا  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  دـعب  ییاوشیپ  تماـما و  هلأـسم 
رد یگمه  تثعب ، لیاوا  راک و  يادتبا  نامه  زا  هکلب  ترضح ؛ نآ  باحصا  نایفارطا و  زا  هن  هدوب و  ناهنپ  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 

دعب يرادمامز  هک  درک  نیا  هب  طورشم  ار  شاهلیبق  دوخ و  مالسا  شریذپ  هعـصعص ، ینب  زا  هریحب ، میدید  هک  روطنامه  دناهدوب ؛ نآ  رکف 
. دشاب شاهلیبق  وا و  نآ  زا  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  زا 

. دنکیم تساوخرد  ار  دوخ  زا  دعب  تموکح  رد  یقح  ربمایپ  زا  دوخ . ندروآ  مالسا  ربارب  رد  یفنح  هذوه  هک  نانچمه 
نیتسخن رد  هژیو  هب  دیـشیدنایم ؛ تثعب ، يادـتبا  نامه  زا  شدوخ ، زا  دـعب  يرادـمامز  هلأسم  هب  هراومه  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 

هدوب راکشآ  الماک  ساسح  مهم و  رما  نیا  هب  شترـضح  هجوت  تفرگیم ، تعیب  یمالـسا  هعماج  لیکـشت  يارب  دوخ  ناوریپ  زا  هک  يزور 
. تسا

رد هجام  نبا  یئاسن و  و  دوخ ، حیحص  رد  ملسم  يراخب و  دوخ ، زا  سپ  ینیشناج  هرابرد  ار  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  یشیدناهراچ 
زا ار  يراخب  نخس  اجنیا  رد  ام  دناهدروآ . ناشیاهباتک  رد  نارگید  و  دوخ ، دنسم  رد  لبنح  نب  دمحا  و  أطوملا ، رد  کلام  و  شیوخ ، ننس 

: دسیونیم وا  مینکیم . لقن  وا  حیحص 
عیطم يداش ، مغ و  یخارف و  یگنت و  رد  هک  میدرک  تعیب  هب  ساسا  نیا  رب  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  اب  ام  تفگ : تماص  نب  ةدابع 

هب  شلها  اب  ییاورنامرف  رس  رب  میشاب و  شترضح  رادربنامرف  و 
39 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 

«. 1  » میزیخنرب هزیتس 
رد هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  دوب  راصنا  نادمتعم  هناگهدزاود و  يابقن  زا  یکی  « 2  » يربک هبقع  تعیب  زور  رد  تماص  نب  ةدابع 

ناشنانیمطا دامتعا و  دروم  هک  ار  رفن  هدزاود  ناشدوخ  نایم  زا  ات  تساوخ  دـندرک  تعیب  يو  اب  هک  يرفن  دـنچ  داـتفه و  هورگ  زا  زور  نآ 
. دریگب هدهع  رب  ار  دوخ  هورگ  یتسرپرس  تیلوؤسم و  هنیدم  رد  اهنآ  زا  مادک  ره  ات  دننک  یفرعم  شترضح  هب  دننیزگرب و  دنشاب ،

: دومرف دندوب  هدش  باختنا  هک  ياهدع  هب  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
میرم نب  یـسیع  يارب  نویراوح  هک  دیراد  ار  هفیظو  نامه  امـش  و  تسامـش ، صخـش  اب  روما  یمامت  رد  ناتهورگ  یتسرپرـس  تیلوؤسم و 

«. 3  ... » دنتشاد مالّسلا  هیلع 
متاخ ربمایپ  اب  هبقع  زور  رد  ام  تعیب  داوم  هلمج  زا  هک  دنکیم  حیرـصت  هک  تسا  هدوب  هناگهدزاود  يابقن  نیمه  زا  یکی  تماص  نب  ةدابع 

. هلهأ رمألا  اوعزانت  نأ ال  میزیخنرب : هزیتس  هب  شلها  اب  ترضح  نآ  زا  دعب  ییاورنامرف  رس  رب  هک  دوب  نیا 
______________________________

رد یخارف ) یگنت و  « ) رسیلا رـسعلا و   » ظفل ح 1 ؛ ص 163 ، ج 4 ، سانلا ، مامالا  عیابی  فیک  باب  ماکحالا ، باتک  يراـخب ، حیحـص  (- 1)
، ۀعیبلا باتک  یئاسن ، ننس  ح 41 و 42 ؛ ۀیصعملا ، یف  اهمیرحت  ۀیصعم و  ریغ  یف  ءارمالا  ۀعاط  بوجو  باب  ةرامالا ، باتک  ملـسم ، حیحص 

یف بیغرتلا  باب  داهجلا ، باتک  کلام ، أطوم  ۀعیبلا ح 2866 ؛ باب  داهجلا ، باتک  هجام ، نبا  ننس  هلها ؛ رمالا  عزانن  نأ ال  یلع  ۀعیبلا  باب 
ص ج 2 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  رد  تماص  نب  ةدابع  لاح  حرش  ص 411 . ص 314 و 319 و 321 و ج 4 ، دمحا ج 5 ، دنسم  ح 5 ؛ داهجلا ،

. تسا هدمآ   219 ص 207 - رکاسع ج 7 ، نبا  بیذهت  3 و 

خیش هتشون  هب  خساپ  رد  هلآ : هیلع و  هللایلص  ربمایپ  تنس  میرک و  نآرق  رد  مالسلاهیلع  یلع  تیالو 
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. دوش هعجارم   107 ص 106 - ج 3 ، هباغلا ، دسا  ص 412 و  ج 2 ، باعیتسا ، رد  ةدابع  لاح  حرش  هب  (- 2)
ص 1121. ج 1 ، اپورا ، پاچ  يربط ، خیرات  (- 3)

40 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 
نز درم و  ود  داـتفه و  زا  تعیب  نتفرگ  ماـگنه  هب  هدـمآ و  روبزم  ثیدـح  رد  هک  رما »  » هملک زا  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دوـصقم 
ینب هفیقـس  رد  هک  تسا  یتموکح  ییاورنامرف و  نامه  دنزیخنرب ، هزیتس  هب  شلها  اب  هک  هدش  دـیکأت  نآ  يور  يربک  هبقع  تعیب  رد  راصنا 

ار یتموکح  نانچ  تیلها  هک  یناسک  ناگتسیاش و  زا  دنوادخ  هک  یتروص  رد  دنتـساخرب ؛ هعزانم  هب  نآ  نتفرگ  تسد  هب  يارب  « 1  » هدعاس
: تسا هدرک  دای  نینچ  دنتسه ، اراد 

«2  » ْمُْکنِم ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ 
. دیشاب ناتنایاورنامرف  ربمایپ و  ادخ و  رادربنامرف  ینعی 

اـضتقا نینچ  زین  تمکح  و  تسا ، هدرکن  یفرعم  اجنیا  رد  ار  شدوخ  زا  دـعب  رما  یلو  اورناـمرف و  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هچرگا 
هک اهنآ  زا  یخرب  هیحور  اسبهچ  اریز   ) دنکن یفرعم  تیعقوم  نآ  رد  دوب  راصنا  هفیاط  زا  ریغ  یسک  هک  ار ، دوخ  زا  دعب  رما  یلو  هک  تشاد 

یّلص ادخ  لوسر  لاح  نیا  اب  اما  تشادن ،) ار  یعوضوم  نانچ  شریذپ  یگدامآ  دندزیم  ادخ  لوسر  تسد  هب  تعیب  تسد  طیارش  نآ  رد 
. دنزیخنرب وا  اب  هزیتس  تفلاخم و  هب  دومرف ، نییعت  ار  نانآ  رما  یلو  شترضح  هک  یتقو  اهدعب  هک  تفرگ  نامیپ  اهنآ  زا  هلا  هیلع و  هّللا 

______________________________

. دوش هعجارم   174 مالسا ج 1 / رد  بتکم  ود  باتک  رد  رکب  وبا  تعیب  هفیقس و  لصف  رد  نارجاهم  راصنا و  ییارگهلیبق  يریگرد  هب  (- 1)
. تسا هدش  یسررب   281 مالسا ج 1 / رد  بتکم  ود  باتک  رد  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  زا  نآ  ریسفت  هک  هیآ 59  ءاسن  هروس  (- 2)

41 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 

افلخ بتکم  بتک  زا  نآرق  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  تماما  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  سپ  تما  ماما  ربمایپ و  یصو  نییعت  ثحب 

تثعب موس  لاس  رد  مکی :

ییاـمهدرگ رد  ار  دوخ  زا  دـعب  ياورناـمرف  رما و  یلو  هلا ، هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  ربماـیپ  هک  دـنهدیم  یهاوـگ  ربـتعم  ثیداـحا  خـیرات و 
. تسا هدرک  یفرعم  صخشم و  دومرف ، توعد  مالسا  شریذپ  هب  ار  شناکیدزن  هک  يزور  نیتسخن  رد  یکچوک ،

ياهباتک رد  نارگید ، يدنه و  یقتم  ریثک و  نبا  ریثا و  نبا  رکاسع و  نبا  يربط و  دـننام  هریـس ، ثیدـح و  لها  زا  یهورگ  ار  عوضوم  نیا 
. دناهدروآ دوخ 

: تسا هدروآ  نینچ  دوخ  خیرات  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لوق  زا  ار  دادیور  نیا  يربط 
42 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 

! یلع ای  تفگ : دیبلط و  ارم  ترـضح  نآ  هدش ، لزان  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  رب  « 1  » َنِیبَْرقَْألا َکَتَریِـشَع  ْرِْذنَأ  َو  هیآ  هک  یماگنه 
منادیم هچ ، تساسرفناوت ؛ يرما  هک  مدید  مناسرتب . ناشیهارمگ  زا  ار  اهنآ  مهد و  راطخا  مناکیدزن  هب  هک  تسا  هداد  نامرف  ارم  دـنوادخ 

نم رب  لیئربج  هکنیا  ات  مدـنام  شوماخ  سپ  متـسین . نآ  هب  لیام  هک  دـید  مهاوخ  ناشیا  زا  اوران  یتکرح  میاشگب ، بل  دروم  نیا  رد  نم  ات 
یحدق نک و  هیهت  دنفـسوگ  نار  زا  یکاروخ  نونکا  درک . دهاوخ  باذع  ار  وت  دنوادخ  يربن ، نامرف  رگا  دمحم ! يا  تفگ : دـمآ و  دورف 

. میامن غالبا  ناشیا  هب  ار  ادخ  نامرف  میوگ و  نخس  ناشیا  اب  ات  نک  توعد  ار  بلطملا  دبع  نادنزرف  امن و  هدامآ  ام  يارب  غود 
دیـسریم و رتمک - ای  رتشیب  یکی  رفن - لهچ  هب  ناشدادعت  هک  ار  بلطملا  دبع  نادنزرف  مداد و  ماجنا  ار  ادخ  لوسر  رما  مدرب و  نامرف  نم 

خیش هتشون  هب  خساپ  رد  هلآ : هیلع و  هللایلص  ربمایپ  تنس  میرک و  نآرق  رد  مالسلاهیلع  یلع  تیالو 
( تسین نآرق  رد  یلع  تیالو  ارچ   ) چولب معنملادبعناملسوبا 
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. مدرک توعد  سلجم  نآ  هب  دندوب ، بهل  وبا  سابع و  هزمح و  بلاط و  وبا  دننام  وا ، ياهومع  ناشنایم  رد 
. مراذگب هرفس  رس  رب  مدوب  هدرک  هدامآ  هک  ار  ییاذغ  ات  داد  نامرف  ارم  متاخ  ربمایپ  دندش ، رضاح  نانامهیم  همه  هک  یماگنه 

تفرگرب و یتشوگ  هکت  درب و  اذغ  فرظ  رد  تسد  تسخن  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هاگنآ  مدرک . تعاطا  ار  ترضح  نآ  روتـسد 
دیوش و لوغشم  ادخ  مان  هب  دومرف : درک و  نانامهیم  هب  يور  سپس  تخادنیب و  گید  رد  درک و  تمسق  هراپ  دنچ  هب  دوخ  نادند  اب  ار  نآ 

. دیریگرب نآ  زا  ار  دوخ  مهس  مادک  ره 
______________________________

.214 ءارعشلا / (- 1)
43 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 

. دشیم هدید  ناشیاذغ  فرظ  رد  اهنیا  ناتشگنا  رثا  هک  يدح  هب  دندروخب ؛ رپ  اذغ  نآ  زا  دنتشاد ، تیفرظ  هک  اجنآ  ات  نانآ ، همه 
ار اهنآ  زا  نت  کی  ياهتـشا  اهنت  مدوب ، هداهن  اهنآ  همه  يور  شیپ  هک  ار  هچنآ  یمامت  تسوا ، تردـق  تسد  هب  یلع  ناـج  هک  ییادـخ  هب 

. درکیم تیافک 
ریـس غود  نآ  زا  یگمه  مراذگب . اهنآ  رایتخا  رد  ار  غود  حدق  ات  داد  نامرف  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دـندروخ ، ار  ناشیاذـغ  نوچ 
اهنآ زا  یکی  یگنـشت  شتآ  ندناشن  ورف  يارب  اهنت  حدق  نآ  غود  هک  دنگوس  ار  يادخ  دـنتخاس ، فرطرب  ار  شیوخ  یگنـشت  دندیـشون و 

. دوب یفاک 
ناـتقیفر تفگ : درک و  یتسدـشیپ  تشاذـگن و  بهل  وـبا  اـما  دـندش  نتفگ  نخـس  هداـمآ  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  تقو  نیا  رد 

نوریب دشاب ، هتفگ  ینخس  متاخ  ربمایپ  هکنآ  زا  شیپ  دنتـساخرب و  نارـضاح  همه  وا ، هتفگ  ببـس  هب  تسا . هدرک  رحـس  ار  امـش  يروجدب 
: دومرف نم  هب  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  اهنآ ، نتفر  نوریب  زا  سپ  دنتفر .

هدـنکارپ مشاب ، هتفگ  ینخـس  ناـشیا  اـب  نم  هکنآ  زا  شیپ  يدـید ، هک  ناـنچمه  تفرگ و  شیپ  نم  رب  نتفگ  نخـس  رد  درم  نیا  یلع ! يا 
. امن ناشتوعد  راهان  هب  ادرف  نک و  ایهم  يدوب  هتخاس  هک  ار  نامه  رگید  راب  دندش .

دنتسشن و متاخ  ربمایپ  هرفس  رب  یگمه  نانآ  مدرک . ناشتوعد  راهان  هب  رابرگید  هدرک و  تعاطا  ار  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  نامرف 
شربارب  رد  اذغ  فرظ  ات  داد  نامرف  هتشذگ  زور  نوچ  ترضح  نآ 

44 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 
غود حدق  هاگنآ  دندش . ریـس  دندروخب و  اذغ  نآ  زا  یگمه  نانآ  درک . رارکت  دوب  هداد  ماجنا  شیپ  زور  رد  هک  ار  هچنآ  زین  وا  مراذـگب و 

: دومرف درک و  نخس  هب  زاغآ  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  سپس  دندناشن . ورف  یگنشت  دندیشون و  یگمه  متشاذگ ، ناشرایتخا  رد  ار 
شناگتسب يارب  ماهدروآ ، امش  يارب  نم  هچنآ  زا  رتهب  هک  مرادن  غارس  ار  یناوج  برع  همه  رد  نم  مسق  ادخ  هب  بلطملا ! دبع  نادنزرف  يا 

ریخ همه  نیا  هب  یبایتسد  يارب  ار  امش  ات  تسا  هداد  نامرف  ارم  دنوادخ  ماهدروآ و  امـش  يارب  ار  رگید  يارـس  ایند و  ریخ  نم  دشاب . هدروآ 
نایم رد  نم  نیـشناج  یـصو و  ردارب و  ات  درک  دهاوخ  يرای  یمهم  رما  نینچ  دربشیپ  رد  ارم  امـش  زا  کیمادک  نونکا  مناوخب . وا  يوس  هب 

؟ دشاب امش 
همه زا  ینس  رظن  زا  هک  نم  دندز . زابرس  نآ  زا  یگمه  هدادن و  یتبثم  خساپ  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  داهنـشیپ  هب  اهنآ  زا  کیچیه 

. دوب مهاوخ  راکددم  رای و  مهم  رما  نیا  رد  ار  وت  ادخ  لوسر  يا  نم  متفگ : كانمن و ...  ینامشچ  اب  مدوب ، رتکچوک 
: دومرف درک و  نارضاح  همه  هب  يور  تفرگب و  ار  مندرگ  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هاگنآ 

[. اوعیطا هل و  اوعمساف  مکیف ؛ یتفیلخ  ییصو و  یخا و  اذه  ّنا  ]
. دیشاب شرماوا  عیطم  دیراد و  شنامرف  هب  شوگ  دوب ؛ دهاوخ  امش  نایم  رد  نم  نیشناج  هفیلخ و  و  نم ، یصو  ردارب و  نیا  ینعی 

خیش هتشون  هب  خساپ  رد  هلآ : هیلع و  هللایلص  ربمایپ  تنس  میرک و  نآرق  رد  مالسلاهیلع  یلع  تیالو 
( تسین نآرق  رد  یلع  تیالو  ارچ   ) چولب معنملادبعناملسوبا 
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: دنتفگ دندرک و  بلاط  وبا  هب  يور  هناخ ، زا  نوریب  ماگنه  هب  دنتساخرب و  ياج  زا  دندیدنخیم ، تخس  هکیلاحرد  نارضاح ،
45 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 

««. 1  » يربب ار  شنامرف  یهد و  ترسپ  نامرف  هب  شوگ  هک  دهدیم  روتسد  وت  هب 

كوبت هوزغ  رد  مود :

هراشا

يراخب نخس  ام  و   ) هدمآ « 2  » رداصم رگید  هجام و  نبا  يذمرت و  ننس  لبنح و  نب  دمحا  یسلایط و  دنسم  ملـسم و  يراخب و  حیحـص  رد 
: تسا هدومرف  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  میروآیم ) ار 

«. يدعب ّیبن  سیل  هنأ  ّالإ  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنأ  »
. دوب دهاوخن  يربمایپ  رگید  نم  زا  سپ  هک  توافت  نیا  اب  یسوم ؛ يارب  ینوراه  هلزنم  هب  ارم  وت  ینعی 

: تسا هدمآ  نینچ  ملسم  حیحص  رد  ثیدح  نیا  نایاپ 
«. يدعب ّیبن  ّهنأ ال  ّالإ  »

، دمآ شیپ  كوبت  گنج  نوچ  هک  دناهتفگ  یباحص  ود  نیا  هک  دسیونیم  مقرا  نب  دیز  بزاع و  نب  ءاّرب  لوق  زا  شتاقبط  رد  دعس  نبا 
______________________________

خیرات ماما ، لاح  حرش  رد  ج 1  يدومحم ، رقاب  دمحم  قیقحت  رکاسع -، نبا  خیرات  ، 1172 - 1171 اپورا ج 1 / پاچ  يربطلا ، خیرات  (- 1)
مالّسلا هیلع  یلع  هرابرد  ار  متاخ  ربمایپ  نخس  هک   39 ریثک ج 3 / نبا  خیرات   263 دیدحلا ج 3 / یبا  نبا  هغالبلا  جهن  ، 222 ریثک ج 2 / نبا 

تسا هدروآ  هحفص 130  رد  100 و 115 و 116 و  يدنه ج 15 / یقتم  لامعلا  زنک  تسا  هداهن  اذک » اذک و   » نآ ياج  هب  هدرک و  فذـح 
. يدعب مکیلو  یباحص و  یخأ و 

.285 توریب ج 1 / هیمالسا  تاراشتنا  هیبلحلا ، هریس  نم  زا  دعب  امش  ياورنامرف  متسود و  مردارب و  ینعی 
يذمرت حیحص   120 بلاط ج 7 / یبا  نب  یلع  لضف  باب  ملسم  حیحص  ، 200 ج 2 / بلاط ، یبا  نب  یلع  بقانم  باب  يراخب  حیحص  (- 2)

بلاط ح 115، یبا  نب  یلع  لضف  باـب  هجاـم  نبا  28 و 29 ، ج 1 / سیلاط ح 205 و 209 و 213 ، دنـسم   171 یلع ج 13 / بقانم  باـب 
مکاح كردتسم  369 و 438 ، ج 6 / 32 و 338 ، ج 3 / 175 و 177 و 179 و 182 و 184 و 185 و 330 ، 170 و 173 - دمحا ج 1 / دنسم 

. رگید يرداصم  111 و  - 109 دئاوزلا ج 9 / عمجم  ص 14 و 15 ، ق 1 ، دعس ج 3 ، نبا  تاقبط  ، 337 ج 2 /
46 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 

هب ار  مالّسلا  هیلع  یلع  نوچ  و  وت ، ای  منامب  هنیدم  رد  نم  دیاب  ای  دومرف : مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
. دش نوریب  ناکرشم  اب  راکیپ  روظنم  هب  دوخ  دیزگرب ، دوخ  ینیشناج 

: ناتساد نیا  لیصفت 

ياج رب  هدزرـس  وا  زا  هک  دنیاشوخان  يراک  ببـس  هب  ار  یلع  ادخ ، لوسر  تفگ : یـسک  هلا ، هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ  تمیزع  زا  سپ 
ربمایپ مشچ  نوچ  دیناسر . هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  ار  دوخ  دیسر ، مالّـسلا  هیلع  یلع  شوگ  هب  نوچ  نخـس  نیا  تسا ! هتـشاذگ 

هدرک عیاش  یسک  ماهدینش  اما  ادخ ! لوسر  يا  هن ، تفگ : مالّـسلا  هیلع  یلع  تسا !؟ هداتفا  یقافتا  دیـسرپ : داتفا ، مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  متاخ 
درک و یمسبت  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ياهتشاذگ ! ياج  هب  ارم  ياهدش و  رطاخ  هدرزآ  هدزرس ، نم  زا  هک  ییاطخ  ببس  هب  وت  هک 

خیش هتشون  هب  خساپ  رد  هلآ : هیلع و  هللایلص  ربمایپ  تنس  میرک و  نآرق  رد  مالسلاهیلع  یلع  تیالو 
( تسین نآرق  رد  یلع  تیالو  ارچ   ) چولب معنملادبعناملسوبا 
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: دومرف
يا مراد  تسود  داد : خـساپ  ماما  یتسین ؟ متاخ  ربمایپ  وت  هک  توافت  نیا  اب  یـشاب ، یـسوم  يارب  نوراـه  هلزنم  هب  ارم  وت  یهاوخیمن  یلع !

«. 1  » تسا نانچنآ  وت  تلزنم  ماقم و  دومرف : متاخ  ربمایپ  و  ادخ . لوسر 
هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  متاخ  ربمایپ  ثیداحا  رد  یّنم »  » ظفل زا  دوصقم 

نآ ندرب  راکب  زا  ار  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  متاخ  ربمایپ  دوصقم  دارم و  هدمآ ، یـسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنا  ثیدح  رد  هک  یّنم »  » ظفل
کیرش  يربمایپ  رد  نوراه  هکنیا  نآ  و  دزاسیم . راکشآ  شرگید  ثیداحا  رد 

______________________________

. فالتخا یئزج  اب  ص 111  یمثیه ج 9 ، دئاوزلا  عمجم  دعس ج 3 ق 1 ص 15 ، نبا  تاقبط  (- 1)
47 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 

متاـخ يارب  تلزنم  ثیدـح  بجوم  هب  مه  مالّـسلا  هیلع  یلع  تسا . هدوب  وا  راـکمه  راـی و  یهلا  ماـکحا  غـیلبت  رما  رد  و  یـسوم ، ترـضح 
يرای و اـهنت  نوراـه ، تمـس  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  يارب  سپ  يربماـیپ . توبن و  يانثتـسا  هب  یـسوم ، يارب  تسا  نوراـه  هلزنم  هب  ناربماـیپ 

. دنامیم یقاب  یهلا  ماکحا  غیلبت  رما  رد  متاخ  ربمایپ  اب  يراکمه 
: تسا هدرک  نایب  اراکشآ  عادولا  ۀجح  رد  تافرع  زور  رد  شنانخس  رد  ار  یّنم »  » ظفل زا  روظنم  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نینچمه 

«. ّیلع ّوأ  انأ  ّالإ  یّنع ، يّدؤی  ال  ّیلع . نم  انأ  و  یّنم ، ّیلع  »
«. 1  » دهدیمن ماجنا  رگید  سک  یلع ، ای  مدوخ  زجب  ارم  هفیظو  یلع و  زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  ینعی 

رد مالّسلا  هیلع  یلع  هک  دندومرف  نایب  ینشور  هب  ددعتم  ثیداحا  نیا  رد  ینم »  » ظفل ندرب  راکب  زا  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  روظنم 
. تسا متاخ  ربمایپ  هلزنم  هب  نیفلکم  هب  یهلا  ماکحا  غیلبت  ماقم 

نشور تسا ، هدمآ  هتسبرس  روط  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  نأش  رد  متاخ و  ربمایپ  ثیداحا  رگید  رد  هک  ینم »  » ظفل موهفم  انعم و  اجنیمه  زا  و 
: تسا هدومرف  وا  هب  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  متاخ  ربمایپ  هک  هدمآ  مالّسلا  هیلع  ماما  زا  تیاکـش  رد  هدیرب  تیاور  رد  هک  يربخ  دننام  دوشیم ؛

«. 3  » ینم ایلع  نا  دومرف : وا  هب  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  نیصح  نب  نارمع  تیاور  ای  و  « ..... 2 « » ینم هناف  یلع  یف  عقت  «ال 
______________________________

يذمرت ج بقانم  باتک  نینچمه  تسا . هدروآ  ننس  لوا  دلج  زا  هباحصلا ص 92 ، لئاضف  باب  همدقملا ، باتک  رد  ار  نآ  هجام  نبا  (- 1)
نب یشبح  ثیدح  زا   165 - 164 دنـسم ج 4 / رد  ار  نآ  زین  لبنح  نب  دمحا  نآ و  لوا  پاچ  ، 153 لامعلا ج 6 / زنک  ح 2531 و  ، 169 / 3

. تسا هدروآ  ددعتم  قرط  هب  هدانج و 
. تسا هدمآ  دعب  هب   608 مالسا ج 1 / رد  بتکم  ود  باتک  رد  (- 2)

. ردصم نامه  (- 3)
48 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 

ادخ لوسر  ربارب  رد  وا  لسن  زا  ناماما  یلع و  هفیظو  دنامهفب  هک  دوب  نیا  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  روظنم  تایاور ، نیا  یمامت  رد 
ربمایپ و  دنربمایپ ، زا  یگمه  نانآ  نیاربانب ، تسا . متاخ  ربمایپ  صخش  هفیظو  دننامه  نافلکم ، هب  هطـساویب  غیلبت  نیگنـس  راب  ندیـشک  رد 

هیلع و هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هکنیا  نآ  دنراد و  فالتخا  مهاب  دروم  کی  رد  طقف  و  دنتـسه ، وا  کیرـش  غیلبت  رما  رد  اهنآ  ناشیا . زا  متاخ 
صخش زا  ار  نآ  ناشیا  اما  دنکیم ، تفایرد  یلاعت  كرابت و  يادخ  زا  یحو  قیرط  زا  امیقتسم  هطـساویب و  ار  یهلا  تاررقم  ماکحا و  هلا 

يارب ار  ناشیا  شربمایپ  ادـخ و  دنـشابیم و  یمالـسا  تما  هب  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  ربمایپ  بناج  زا  نیغلبم  ناماما  سپ  متاـخ . ربماـیپ 
. تسا هدرک  هدامآ  شیپ  زا  تماما  نیگنس  راب  ندیشک 

خیش هتشون  هب  خساپ  رد  هلآ : هیلع و  هللایلص  ربمایپ  تنس  میرک و  نآرق  رد  مالسلاهیلع  یلع  تیالو 
( تسین نآرق  رد  یلع  تیالو  ارچ   ) چولب معنملادبعناملسوبا 
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يدیلپ و ره  زا  هدـیناشوپ ، ناشمادـنا  رب  یکاپ  تمـصع و  زا  هک  یـسابل  اب  هداد ، ربخ  ریهطت  هیآ  رد  هک  روطنامه  ار ، ناشیا  دـنوادخ  اریز 
. تسا هتشاد  رود  یکاپان 

دنمهرهب یـصاخ  روطهب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  دومرفیم ، یحو  وا  هب  دنوادخ  هک  هچنآ  زا  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هتـشذگ ، نآ  زا 
. دناهدرب ثرا  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  ناشردپ  زا  ار  اهنآ  همه  زین  يرگید ، زا  دعب  یکی  ناماما ، هتخاس و 

. تسا بلطم  نیمه  يایوگ  ریز  تایاور 

هلا هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  مولع  نالماح 

: دومرف مالّسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  هدمآ  يدنه  یقتم  لامعلا  زنک  يزار و  ریسفت  رد 
زا هک  تخومایب  ارم  شناد  تمکح و  زا  باب  رازه  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 

49 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 
«. 1  » دش هدوشگ  میور  هب  رگید  مولع  زا  رد  رازه  اهنآ  مادک  ره 

: مینکیم لقن  يرابلا  حتف  زا  ام  هدمآ و  ریز  تیاور  يرابلا  حتف  لامعلا و  زنک  بیذهتلا ، بیذهت  دعس ، نبا  تاقبط  يربط ، ریسفت  رد 
دیهاوخیم هچره  تفگیم : هک  متـشاد  روضح  مالّـسلا  هیلع  یلع  ياهینارنخـس  زا  یکی  رد  نم  تفگ : هک  تسا  هدش  تیاور  لیفط  وبا  زا 

نآ زا  ار  امش  داد و  مهاوخ  خساپ  نآ  هب  دیسرپب ، نم  زا  داتفا  دهاوخ  قافتا  تمایق  زور  هب  ات  هچنآ  زا  رگا  مسق  ادخ  هب  هک  دیـسرپب ، نم  زا 
رد زور ، رد  ای  تسا  هدش  لزان  بش  رد  منادیم  هکنیا  رگم  تسین  ياهیآ  دـنگوس  ادـخ  هب  هک  دیـسرپب  نم  زا  نآرق  زا  درک . مهاوخ  ربخاب 

«2  .... » هوک رد  ای  تسا  هدمآ  دورف  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  رب  نابایب 
: تسا هدومرف  مالّسلا  هیلع  یلع  قح  رد  هّللا  دبع  نب  رباج  تیاور  هب  انب  ادخ  لوسر  هک  تسا  يور  نیا  زا 

. درذگب نآ  هزاورد  زا  هک  دیاب  دوش ، دراو  رهش  نیا  هب  دهاوخب  هک  سکره  تسا . نآ  هزاورد  یلع  متسه و  ملع  رهش  نم 
هب  انب  و  «. 3  » تسا دانسالا  حیحص  تیاور  نیا  دیوگیم  مکاح 

______________________________

392 و 405 لامعلا ج 6 / زنک  مدآ و ؛...  یفطصا  هّللا  نا  هیآ  ریسفت  رد  يزار ، ریسفت  (- 1)
هیلح 221 ؛ يرابلا ج 10 / حتف  337 ؛ بیذهتلا ج 7 / بیذهت  ص 101 ؛ ق 2 ، دعـس ج 2 ، نبا  تاقبط  116 ؛ يربطلا ج 26 / ریـسفت  (- 2)

.228 لامعلا ج 1 / زنک  68 ؛ - 67 ءایلوالا ج 1 /
رد 48 و  172 و ج 11 / 348 و ج 7 / دادغب ج 4 / خیرات  هدـمآ ، رگید  یقیرط  هب  رد ص 127  126 و  نیحیحصلا ج 3 / كردتسم  (- 3)

-114 دئاوزلا ج 9 / عمجم  ، 22 هباغلا ج 4 / دسا  تسا ، حیحص  نآ  هک  تسا  هدش  لقن  نیعم  نب  ییحی  زا  ص 49 
 50 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 

تنس 101  میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 
: تسا هدمآ  نینچ  قوف  ثیدح  نایاپ  رد  یتیاور ،

«. 1  » دوش دراو  رد  زا  هک  دیاب  تسا ، شناد  ناهاوخ  هک  سکره  و 
: تسا هدمآ  نینچ  رگید  تیاور  رد  عوضوم ، نیمه 

: دومرف هتفرگ و  تسد  رد  ار  یلع  تسد  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  مدید  هک  دوب  هیبیدح  گنج  رد 
ادخ لوسر  اجنیا  رد  رادقمیب . راوخ و  شاهدننکراوخ ، تسا و  زوریپ  وا  هدننکيرای  تسا . ناراکهبت  هدنـشک  ناگدازآ و  رورـس  درم  نیا 

دهاوخب هک  سکره  تسا ، نآ  هزاورد  یلع  مشناد و  رهـش  نم  داد : همادا  نینچ  شنانخـس  هب  درک و  دنلب  ار  شیادص  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص 

خیش هتشون  هب  خساپ  رد  هلآ : هیلع و  هللایلص  ربمایپ  تنس  میرک و  نآرق  رد  مالسلاهیلع  یلع  تیالو 
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«. 2  » دوش دراو  نآ  هزاورد  زا  هک  دیاب  دیآرد ، رهش  نیا  هب  هک 
: تسا هدمآ  روطنیا  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  نانخس  سابع  نبا  تیاور  رد 

«. 3  » دوش دراو  نآ  هزاورد  زا  هک  دیاب  دنک ، رهش  نیا  دصق  هک  سکره  تسا ، نآ  هزاورد  یلع  مشناد و  رهش  نم 
: دومرف هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  ربمغیپ  هک  تسا  هدمآ  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  صخش  تیاور  رد  اما 

«. 4  » اهباب ّیلع  ملعلا و  راد  انا 
: تسا هدرک  تیاور  سابع  نبا  هک  روطنآ  ای  و 

«. 5  » بابلا تأیلف  ۀمکحلا  دارا  نمف  اهباب ، ّیلع  ۀمکحلا و  ۀنیدم  انا 
______________________________

هقرحملا ص قعاوص  201 ح 1130  مود ج 12 / پاچ  لامعلا ، زنک  ، 46 ریدقلا ج 3 / ضیف  ، 427 320 و ج 7 / بیذهتلا ج 6 / بیذهت  - 
.73

.129 - 127 نیحیحصلا ج 3 / كردتسم  (- 1)
.377 ج 2 / بیطخ ، دادغب  خیرات  (- 2)

. يوانملا قیاقحلا  زونک  ح 1219 ، ، 212 مود ج 12 / پاچ  لامعلا ، زنک  (- 3)
.193 هرضنلا ج 2 / ضایر  (- 4)

باب  بقانملا ، باتک  يذمرت ، حیحص  ، 204 بیطخ ج 11 / دادغب  خیرات  (- 5)
51 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 

: دومرف هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدمآ  مالّسلا  هیلع  ماما  زا  رگید  یتیاور  رد  و 
«. 1  » اهباب ّیلع  ۀمکحلا و  راد  انا 

: دومرف مالّسلا  هیلع  یلع  قح  رد  ربمغیپ  رذ ، وبا  تیاور  بجوم  هب  و 
 ... يدعب هب  تلسرأ  ام  یتمأل  نیبم  و  یملع ، باب  یلع 

«. 2  » دومن دهاوخ  نایب  متما  يارب  ماهدش ، رومأم  هداتسرف و  نآ  هب  هک  ار  هچنآ  نم  زا  سپ  تسا و  نم  شناد  هزاورد  یلع  ینعی 
: دومرف یلع  هب  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  ربمغیپ  هک  تسا  هدمآ  کلام  نب  سنا  تیاور  رد  و 

. يدعب هیف  اوفلتخا  ام  یتّمأل  نّیبت  تنأ 
. دومن یهاوخ  لصف  لح و  ار  متما  فالتخا  دراوم  نم  زا  سپ  وت  ینعی 

«. 3  » تسا حیحص  نیخیش  طرش  هب  انب  ثیدح  نیا  دسیونیم  مکاح 
: تسا هدومرف  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  ربمغیپ  هک  هدمآ  رگید  یتیاور  رد  و 

. يدعب هیف  اوفلتخا  ام  مهل  نّیبت  و  یتوص ، مهعمست  و  یّنع ، يّدؤت  تنأ 
متما  شوگ  هب  ار  میادص  و  داد ، یهاوخ  همادا  ار  متلاسر  وت  ینعی 

______________________________

. بلاط یبا  نب  یلع  بقانم  - 
لوا پاچ  يدنه ، یقتم  لامعلا  زنک  ، 64 ج 1 / میعن ، وبا  ءایلوالا  هیلح  بلاط ، یبا  نب  یلع  بقانم  باـب   171 يذمرت ج 13 / حیحص  (- 1)

.156 ج 6 /
.156 لوا ج 6 / پاچ  لامعلا ، زنک  (- 2)

خیش هتشون  هب  خساپ  رد  هلآ : هیلع و  هللایلص  ربمایپ  تنس  میرک و  نآرق  رد  مالسلاهیلع  یلع  تیالو 
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ص 188. يوانملا ، قیاقحلا  زونک   156 لوا ج 6 / پاچ  لامعلا ، زنک  ، 122 نیحیحصلا ج 3 / كردتسم  (- 3)
52 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 

«. 1  » دومن یهاوخ  لصف  لح و  ار  ناشیا  فالتخا  دراوم  نم  زا  سپ  دیناسر و  یهاوخ 

مخ ریدغ  رد  موس :

هراشا

: تسا هدوب  هنوگ  نیدب  افلخ  بتکم  ربتعم  تایاور  ربانب  مخ  ریدغ  ناتساد  و 
لحم رد  « 3  » عادولا ۀجح  زا  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  تشگزاب  ماگنه  هب  ترجه و  مهد  لاس  « 2  » مارحلا ۀجحلا  يذ  مهدجیه  زور  رد 

ادخ لوسر  رب  هیآ  نیا  دوب ، رگیدـکی  زا  « 5  » ماش رـصم و  هنیدم و  ياههار  ندش  ادـج  لحم  هک  «، 4  » هفحج مان  هب  یهاگلزنم  مخ ، ریدـغ 
: دیدرگ لزان  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص 

«6  ... » ِساَّنلا َنِم  َکُمِصْعَی  ُهَّللا  َو  ُهََتلاسِر  َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإ  َو  َکِّبَر  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای 
ار ناگتفرشیپ  هدمآ ، دورف  اجنامه  ات  دومرف  ررقم  داد و  فقوت  روتسد  اهناوراک  هب  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هیآ ، نیا  لوزن  زا  سپ 

«. 7  » دندنویپ هب  ناشیا  هب  دنسرب و  هار  زا  زین  ناگدنامسپاو  ات  دنناوخارف 
دنوشن و قرفتم  ات  دومرف  یهن  دوب ، هدییور  نابایب  نآ  رانک  هشوگ و  رد  هک  راخ ، ياهتخرد  هانپ  رد  نتفرگ  هیاس  زا  ار  شباحصا  هاگنآ 

______________________________

.63 ءایلوالا ج 1 / هیلح  (- 1)
.193 - 192 ج 1 / یناکسح ، مکاح  (- 2)

.165 105 و 163 - دئاوزلا ج 9 / عمجم  (- 3)
.213 - 209 ریثک ج 5 / نبا  ، 165 - 163 دئاوزلا ج 9 / عمجم  (- 4)

. نادلبلا مجعم  رد  هفحجلا »  » هژاو (- 5)
.67 هدئاملا / (- 6)

.213 ریثک ج 5 / نبا  خیرات  (- 7)
53 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 

«. 2  » دنناوخارف تعامج  زامن  يادا  يارب  ار  مدرم  سپس  و  « 1  » دننادرگ كاپ  كاشاخ و  سخ و  زا  ار  ناتخرد  ياپ  ات  تشاد  ررقم 
نآ و  « 3  » دـندرک مهارف  ترـضح  نآ  يارب  ینابیاس  راخ ، تخرد  گرب  خاـش و  رـس  رب  ییاـههچراپ  نتخادـنا  اـب  ترـضح  نآ  باحـصا 

. دروآ ياجب  تیعمج  نآ  اب  « 4  » اسرفتقاط يامرگ  نآ  رد  ار  رهظ  زامن  ترضح 
: دومرف هاگنآ  درک و  رایسب  تظعوم  دنپ و  ار  مدرم  تفگ و  ساپس  دمح و  ار  يادخ  تساخرب و  هبطخ  هب  سپس 

دنوادـخ هاگـشیپ  رد  ود  ره  امـش  نم و  و  تسا ) هدیـسر  ارف  ملجا  هکنیا  زا  هیاـنک   ) منک تباـجا  مه  نم  دـنناوخب و  ارم  هک  تسا  کـیدزن 
: هک دندروآرب  گناب  مدرم  داد ؟ دیهاوخ  باوج  هچ  ار  يادخ  امش  زور  نآ  رد  میلوؤسم .

. دـهد ریخ  شاداپ  تیادـخ  ياهدومرف و  ییامنهار  ار  ام  و  ياهداد ، ماجنا  ار  شیوخ  تلاسر  هجو  نیرتوکین  هب  وت  هک  میهدیم  یهاوگ  ام 
تشهب و هک  دیهدیمن  یهاوگ  ایآ  دیهدیمن !؟ یهاوگ  نم  تلاسر  ادخ و  ییاتکی  هب  ایآ  دیـسرپ : هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  متاخ  ربمایپ  هاگنآ 
: دومرف هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  متاخ  ربمایپ  میهدیم . یهاوگ  اهنیا  همه  هب  يرآ ، دندروآرب : گناب  مدرم  دنراد ؟ دوجو  تسا و  تسار  منهج 

خیش هتشون  هب  خساپ  رد  هلآ : هیلع و  هللایلص  ربمایپ  تنس  میرک و  نآرق  رد  مالسلاهیلع  یلع  تیالو 
( تسین نآرق  رد  یلع  تیالو  ارچ   ) چولب معنملادبعناملسوبا 
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؟ دیونشیم ار  میادص  ایآ  دیسرپ : هاگنآ  شاب . هاوگ  ایادخ  راب 
______________________________

.209 رد ج 5 / ریثک  نبا  نخس  نآ  هب  کیدزن  105 و  دئاوزلا ج 9 / عمجم  (- 1)
.210 - 209 ریثک ج 5 / نبا  خیرات  مالّسلا ، هیلع  یلع  لضف  باب  هجام  نبا  ننس  ، 281 لبنح ج 6 / نب  دمحا  دنسم  (- 2)

.212 ریثک ج 5 / نبا  خیرات  ، 372 دمحا ج 4 / دنسم  (- 3)
.212 ریثک ج 4 / نبا  خیرات  مالّسلا و  هیلع  یلع  لضف  باب  هجام ، نبا  ننس  ، 281 دمحا ج 4 / دنسم  (- 4)

54 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 
هک یـضوح  دیوشیم ، دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رانک  رد  امـش  و  موریم ، امـش  شیپاشیپ  نم  مدرم ! يا  دومرف : سپ  يرآ . دنداد : باوج 
رد نم  هدش و  هداهن  هرقن  ياهماج  نآ  درگادرگ  رب  نامسآ  ناگراتس  دادعت  هب  و  دشابیم ، « 1  » ءاعنص ات  يرصب  هلصاف  هزادنا  هب  نآ  يانهپ 

هنوگچ ود  نآ  اب  نم  زا  سپ  هک  دینک  تقد  سپ  دیـسرپ . مهاوخ  ماهداهن  ياجرب  تناما  هب  امـش  نایم  رد  هک  اهبنارگ  زیچ  ود  زا  ماگنه  نآ 
! درک دیهاوخ  راتفر 

هلا هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دنتسه ؟ مادک  اهبنارگ  زیچ  ود  نآ  ادخ ! لوسر  يا  هک : دروآرب  گناب  تیعمج  نایم  زا  رفن  کی  اجنیا  رد 
: دومرف

راک هب  ار  شتاروتـسد  دیراد و  هگن  وکین  ار  نآ  امـش ، تسد  رد  رگید  يوس  زا  تسادـخ و  تسد  رد  یفرط  زا  هک  تسادـخ  باتک  یکی 
. دش دیهاوخ  هارمگ  هک  دینکن  ضوع  يزیچ  هب  ار  نآ  دیدنب و 

ضوح رانک  رد  ات  دـنوشیمن  ادـج  رگیدـکی  زا  ود  نیا  هک  هدرک  هاگآ  ارم  فیطل  يادـخ  دنـشابیم و  نم  تیب  لـها  ترتع و  يرگید ، و 
. ماهتساوخ ادخ  زا  ار  نیا  نم  دنوش . دراو  نم  رب  رثوک 

دیزوماین اهنآ  هب  يزیچ  دیوشیم . كاله  هک  دینامن  سپاو  ناشیا  زا  و  دیتفایم ، یهارمگ  تکاله و  هب  هک  دیریگن  یـشیپ  ود  نآ  رب  سپ 
«: 2  » دومرف هاگنآ  دنرتهاگآ . امش  زا  اهنآ  هک 

؟ مشابیم رتمدقم  رتراوازس و  ناشدوخ  رب  نانمؤم  همه  زا  نم  هک  دینادیم  ایآ 
______________________________

تعـسو شنایفارطا  هک  هدوب  نیا  يارب  ربمغیپ  هیبشت  نیا  هتبلا  دادغب . یکیدزن  رد  يرگید  قشمد و  یکیدزن  رد  دوب  یکرهـش  يرـصب  (- 1)
. رگید زیچ  هن  دنروآ و  رظن  هب  ار  نآ 

ریثک ج 5/ نبا  خیرات  110 و  - 109 یناکسح ج 3 / مکاح  تایاور  رد  نآ  ظافلا  زا  یخرب  163 و 165 و  - 162 دئاوزلا ج 9 . عمجم  (- 2)
. تسا هدمآ   209

55 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 
: دندروآرب گناب  مدرم 

: دیسرپ زاب  ترضح  «! 1  » ادخ لوسر  يا  يرآ !
لوسر يا  يرآ  دندروآرب : دایرف  مدرم  متـسه ؟ یلوا  رتمدـقم و  وا  دوخ  زا  ینمؤم  درف  ره  رب  نم  هک  دـیهدیم - یهاوگ  ای  دـینادیم - ایآ 

«. 2  » ادخ
دـش نایامن  ود  ره  لغب  ریز  يدیفـس  هک  يروط  هب  درک ، دـنلب  تفرگ و  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  تسد  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  ربمغیپ  سپ 

: دومرف هاگنآ  «، 3»
یلع نیا  مشاـبیم ، وا  يـالوم  نم  هک  ار  سکره  سپ  «. 4  » متسه امـش  رورـس  یلوم و  نم  و  تسا ، نم  رورـس  یلوم و  دنوادخ  مدرم ! يا 

خیش هتشون  هب  خساپ  رد  هلآ : هیلع و  هللایلص  ربمایپ  تنس  میرک و  نآرق  رد  مالسلاهیلع  یلع  تیالو 
( تسین نآرق  رد  یلع  تیالو  ارچ   ) چولب معنملادبعناملسوبا 
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«. 6  » رامش نمشد  ار  شنمشد  و  رادب ، تسود  ار  وا  رادتسود  ایادخ ! راب  تفگ : تشادرب و  اعد  هب  تسد  سپ  «. 5  » دوب دهاوخ  وا  يالوم 
______________________________

281 دمحا ج 4 / دنسم  رد  یلب )  ) يرآ ظفل  ياج  هب  ح 116  ، 43 هجام ج 1 / نبا  ننس  ، 281 119 و ج 4 / - 118 دمحا ج 1 / دنسم  (- 1)
. تسا هدمآ  هسفن » نم  ئرما  لکب  یلوأ  تسلا   » 210 رد ج 5 / 209 و  ریثک ج 5 / نبا  خیرات  تسا . هدمآ  معن »  » 372 و 368 و 370 .

209 و 212. ریثک ج 9 / نبا  خیرات  281 و 368 و 370 و 372 ، دمحا ج 4 / دنسم  (- 2)
هدـمآ امهیطبا » ضایب  ناب  یتح   » نآ رد ص 193  و  هیطبا » ضایب  يری  یتح  هیدـی  عفرف   » 190 رد ج 1 / یناکـسح  مکاح  تیاور  رد  (- 3)

. تسا
. تسا هدمآ  نمؤم » لک  یلوم  انا   » 209 ریثک ج 5 / نبا  خیرات  رد  191 و  لیزنتلا ج 1 / دهاوش  (- 4)

. تسا هدمآ  ماهدرب  مان  دروم  نیا  رد  نونکات  هک  يرداصم  مامت  رد  بلطم  نیا  (- 5)
نبا ننس  ، 109 مکاح ج 3 / كردتسم  347 و 370 ، 281 و 370 و 372 و 373 و ج 5 / 118 و 119 و ج 4 / دمحا ج 1 / دنـسم  (- 6)
دیز هب  دسیونیم :  209 رد ج 5 / هک   213 209 و 210 - ریثک ج 5 / نبا  خیرات  190 و 191 ، یناکسح ج 1 / مکاح  یلع ، لضف  باب  هجام 

- نآ رد  تفگ : يدینش ؟ هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  ار  نآ  وت  متفگ 
56 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 

«. 1  » نادرگ راوخ  ار  وا  هدننکراوخ  و  نک ، يرای  ار  وا  هدننکيرای 
شاب هاوگ  ایادـخ  دومرف : نایاپ  رد  و  «. 2  » دریگ مشخ  وا  رب  هک  سک  نآ  رب  ریگ  مشخ  و  درادـب ، تسود  ار  وا  هـک  سکره  رادـب  تـسود 

«. 3»
: دش لزان  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  رب  هیآ  نیا  هک  دندوب  هدشن  ادج  مه  زا  رفن  ود  نیا  زونه  دیوگیم : يوار 

«4  ... » ًانیِد َمالْسِْإلا  ُمَُکل  ُتیِضَر  َو  ِیتَمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  َو  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  ... 
«. متفریذپ امش  نادواج )  ) نییآ ناونع  هب  ار  مالسا  مدومن و  مامت  امش  رب  ار  دوخ  تمعن  مدرک و  لماک  ار  امش  نید  زورما  »

: دومرف ادخ  لوسر  هاگنآ 
«. 5  » یلع تیالو  نم و  تلاسر  هب  دنوادخ  يدونشخ  تمعن و  مامتا  نید و  لامکا  رب  ربکا  هّللا 

َمْوَْیلا هیآ  دـش ، لزان  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  رب  هک  ياهیآ  نیرخآ  دـسیونیم ، یندـم - تایآ  باب  رد  دوخ - خـیرات  رد  یبوقعی 
تیـالو و اراکـشآ  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  دوب  يزور  رد  نآ  لوزن  تسا و  حیحـص  تیاور  نیا  دوـب و  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ 

هّللا  تاولص  بلاط - یبا  نب  یلع  يرادمامز 
______________________________

ار ثیدح  نیا  یبهذ  هللا  دـبع  وبا  دـسیونیم : ریثک  نبا  تقونآ  دـشاب . هدینـشن  شوگ  هب  هدـیدن و  مشچ  هب  ار  نآ  هک  دوبن  یـسک  نابایب  - 
. تسا هتسناد  حیحص 

210 ریثک ج 5 / نبا  خـیرات  ، 193 لیزنتلا ج 1 / دـهاوش  104 و 105 و 107 ، دـئاوزلا ج 9 / عمجم  و 119   118 دمحا ج 1 / دنـسم  (- 1)
.211

.210 ریثک ج 5 / نبا  خیرات  ، 191 لیزنتلا ج 1 / دهاوش  (- 2)
.190 لیزنتلا ج 1 / دهاوش  (- 3)

.3 هدئاملا / (- 4)
روطهب ریثک  نبا  خیرات  رد  ح 213 و  رد ص 158 ، هریره  وبا  زا  ح 211 و 212 و  ، 158 - 157 يردخ ج 1 / دیعس  وبا  زا  یناکـسح  (- 5)

خیش هتشون  هب  خساپ  رد  هلآ : هیلع و  هللایلص  ربمایپ  تنس  میرک و  نآرق  رد  مالسلاهیلع  یلع  تیالو 
( تسین نآرق  رد  یلع  تیالو  ارچ   ) چولب معنملادبعناملسوبا 
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. تسا هدمآ  بلطم  نیمه  هدرشف 
57 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 

«. 1  » دیناسر ناگمه  شوگ  هب  مخ  ریدغ  رد  ار  هیلع -
داب اراوگ  وت  رب  گرزب  تبهوم  نیا  بلاط ! وبا  رسپ  يا  تفگ : وا  هب  دید و  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  باطخلا ، نب  رمع  مسارم  نیا  ماجنا  زا  سپ 

«. 2  » ياهدیدرگ نانمؤم  همه  رورس  یلوم و  هکیلاحرد  يدروآ ، ماش  هب  ار  حبص  هک 
: هک تسا  هدمآ  رگید  تیاور  رد 

«. بلاط یبا  نبا  ای  کل  خب  خب  : » تفگ مالّسلا  هیلع  یلع  هب  باطخ  نب  رمع 
«. 3  » بلاط وبا  رسپ  يا  تلاح  هب  اشوخ  ینعی 

: تسا هتفگ  رگید  تیاور  هب  انب 
«. 4  » ياهدش نانمؤم  همه  رورس  هک  یلاح  رد  يدرک  ماش  حبص و  هک  بلاط  وبا  رسپ  يا  داب  تیاراوگ 

: داهن ماما  رس  رب  زور  نآ  رد  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  یجات 

«، 7  » هکم حتف  نوچ  «، 6  » یصوصخم ياهزور  رد  ار  نآ  هک  دنتشاد  باحس  مان  هب  « 5  » گنر هایس  همامع  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
ربمایپ «. 8  » تسبیم رس  هب 

______________________________

.43 یبوقعی ج 3 / خیرات  (- 1)
.281 لبنح ج 2 / نب  دمحا  دنسم  (- 2)
157 و 158 لیزنتلا ج 1 / دهاوش  (- 3)

210 ریثک ج 5 / نبا  خیرات  ، 169 هرضنلا ج 2 / ضایرلا  یلع ، لضف  باب  هجام  نبا  ننس  ، 281 لبنح ج 4 / نب  دمحا  دنسم  (- 4)
. تسا هدمآ  ماما  صخش  ریشب و  نب  هللا  دبع  تیاور  رد  تسا ، هداهن  ماما  رس  رب  جات  نوچ  ار  نآ  هک  ياهمامع  ندوب  گنر  هایس  رکذ  (- 5)

تسا  هدش  هراشا  ثیدح  ياهباتک  رد  بلطم  نیا  هب  (- 6)
هفرعم زا  لـقن  هب  ، 10 بهاوملا ج 5 / حرـش  مئامعلا ، باـب  ، 54 دواد ج 4 / وـبا  ننـس  ، 452 ح 451 - جحلا ، باتک  ملـسم  حیحـص  (- 7)

میعن  وبا  هباحصلا 
. هیندنللا بهاوملا  رب  یناقرز  حرش  هیشاح  رد  هسبالم  یف  لصف  رد  میقلا  نبا  داعملا  داز  (- 8)

58 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 
لوسر تفگ  هک  هدش  تیاور  ینارهبلا  يدـع  نب  یلعالا  دـبع  زا  تسب . مالّـسلا  هیلع  یلع  رـس  رب  مخ  ریدـغ  زور  رد  ار  همامع  نامه  ادـخ 

اهر شرس  تشپ  هب  ار  نآ  هلابند  تسب و  شرـس  رب  ياهمامع  دوخ  تسد  هب  دناوخ و  شیپ  ار  یلع  مخ  ریدغ  رد  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ 
«. 1  » دومن

: دومرف هک  تسا  هدمآ  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  صخش  زا  و 
«2  » دومن اهر  مشود  يور  ار  نآ  هلابند  و  تسب ، مرس  رب  یهایس  همامع  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  مخ ، ریدغ  زور  رد 

: تسا هدمآ  نینچ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نخس  یقهیب ، ننس  یسلایط و  دنسم  رد 
: دومرف هاگنآ  درک . اهر  مرس  تشپ  هب  ار  نآ  هلابند  تسب و  مرس  رب  ياهمامع  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  مخ  ریدغ  زور  رد 

: دومرف دعب  تسا . هداد  يرای  دندوب ، هداهن  رس  رب  ياهمامع  نینچ  نیا  هک  یناگتشرف ، هب  ارم  نینح  ردب و  گنج  رد  لج  زع و  يادخ 

خیش هتشون  هب  خساپ  رد  هلآ : هیلع و  هللایلص  ربمایپ  تنس  میرک و  نآرق  رد  مالسلاهیلع  یلع  تیالو 
( تسین نآرق  رد  یلع  تیالو  ارچ   ) چولب معنملادبعناملسوبا 
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«3  .... » دنوش هداد  صیخشت  ناکرشم  زا  ناناملسم  هک  دوشیم  بجوم  همامع 
*** ______________________________

114 هباغلا ج 3 / دسا  هدیب ، هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  هایا  همیمعت  رکذ  یف   289 ةرضنلا ج 2 / ضایرلا  (- 1)
. رشب نب  هللا  دبع  لاح  حرش  رکذ  رد  ، 274 هباصا ج 2 / (- 2)

.14 یقهیب ج 10 / ننس   23 یسلایط ج 1 / دنسم  ، 45 لامعلا ج 20 / زنک  (- 3)
59 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 

رب هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  حیرص  صن  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  متاخ  ربمایپ  نتشاد  یـصو  هدزاود  رد  افلخ  بتکم  هحیحـص  تایاور 
مالّسلا هیلع  ناماما  دادعت 

هراشا

. دش نایب  هتشذگ  لصف  رد  دنکیم  تابثا  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  تماما  هک  یتایاور  تایآ و  اجنیا  ات 
زا دعب  ءایـصوا  ناماما و  نیلـسرملا ، متاخ  یلاعت و  يراب  تایاور  نآ  رد  دنکیم و  تابثا  ار  تیبلا  لها  مومع  تماما  هک  یتایاور  کنیا  و 

. میزادرپیم نآ  نایب  هب  میروآیم و  دندومن  یفرعم  مدرم  هب  دندرک و  نییعت  ار  متاخ  ربمایپ 

دنکیم تابثا  ار  تیبلا  لها  مومع  تماما  هک  یتایاور  - 1

هراشا

حرطم اهنآ  رد  مالّسلا  هیلع  تیبلا  لها  مومع  تماما  یلو  درادن  دوجو  مالّسلا  هیلع  ناماما  زا  کیچیه  صاخ  مان  ثیداحا  زا  هتسد  نیا  رد 
: میئامنیم یسررب  ار  ثیداحا  زا  هورگ  نیا  زا  هنومن  ود  اجنیا  رد  ام  تسا . هدش 

60 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 

: نیلقث ثیدح 

كردتـسم یقهیب و  ننـس  یمراد و  ننـس  دـمحا و  دنـسم  دـننام  اـفلخ  بـتکم  رگید  ربـتعم  باـتک  اـههد  و  « 1  » ملـسم حیحـص  باتک  رد 
: دناهدرک تیاور  « 2  » نیحیحصلا

رد ربمایپ  تشاد  مان  مخ »  » هک يریگبآ  رانک  رد  عادولا ) ۀـجح  زا  تشگزاـب  رفـس  رد   ) هنیدـم هکم و  هار  نیب  رد  دـیوگیم : مقرا  نب  دـیز 
: دناوخ هبطخ  نینچ  مدرم  نایم 

. منک قح  توعد  تباجا  نم  و  دنناوخب ، اقب ) ملاع  هب   ) ارم تسا  کیدزن  متسه ، يرشب  نم  دیشاب  هاگآ  مدرم ، يا 
نادـب و  دـینکن ، اهر  ار  نآ  دـشابیم . رون  تیادـه و  نآ  رد  هک  ادـخ » باتک  : » مراذـگیم ثاریم  هب  امـش  ناـیم  رد  هیاـمنارگ  زیچ  ود  نم 

. دینز گنچ 
( دومرف رارکت  راب  هس  ار  مالک  نیا  ! ) موشیم ادخ  روآدای  متیب  لها  دروم  رد  ار  امش  نم »! نادناخ  « » نم تیب  لها  و  : » دومرف سپس 

(: دیامرفیم هفاضا  كردتسم  هخسن  هب  انب  (و 
رب رثوک  ضوح  رد  ات  دش  دنهاوخن  ادج  مه  زا  زگره  ود  نیا  دینکیم . راتفر  هنوگچ  هدنامزاب  ود  نیا  اب  نم  زا  سپ  امش  هک  دیشاب  رایـشه 

. دنوش دراو  نم 

خیش هتشون  هب  خساپ  رد  هلآ : هیلع و  هللایلص  ربمایپ  تنس  میرک و  نآرق  رد  مالسلاهیلع  یلع  تیالو 
( تسین نآرق  رد  یلع  تیالو  ارچ   ) چولب معنملادبعناملسوبا 
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میدقتعم  ام  هک  تسا  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  راتفگ  زا  ریخا  هلمج  نیا  رب  هیکت  اب 
______________________________

رصم 1334 ه پاچ  122 و 123 ، ملسم ج 7 / (- 1)
: هب دینک  عوجر  كرادم  هیقب  هب  یبایتسد  يارب  1009 و 148 . كردتسملا 3 / (- 2)

. يوبنلا ثیدحلا  ظافلأل  سرهفملا  مجعملا 
61 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 

نایاپ ات  هک  دشاب  هتـشاد  زارد  يرمع  نانچ  دیاب  تسا - هدش  نییعت  رگید  ربتعم  تایاور  رد  زین  ناشدادـعت  هک  تیبلا - لها  ناماما  زا  یکی 
مدع دروم  رد  ربمایپ  هدومرف  دشاب و  دوجوم  يرـشب  هعماج  رد  هشیمه  يارب  ادـخ  باتک  نیرق  شودـمه و  هجیتن  رد  دـنامب و  هدـنز  ناهج 

. دیآ تسار  ود  نیا  ییادج 
. دنکیم لقن  ربمایپ  هفرع  هبطخ  زا  رباج  ار  نخس  نیمه  هب  هیبش 

نینچ مدرم  يارب  و  دوب ، راوس  ءابـضع »  » مان هب  شیوخ  هقان  رب  ترـضح  نآ  مدرک  هدـهاشم  هفرع  رد  جـح  مایا  رد  ار  ربمایپ  نم  دـیوگیم :
: دناوخیم هبطخ 

: دیوشیمن هارمگ  زگره  دیرادنرب  تسد  نآ  زا  دینز و  گنچ  نادب  رگا  هک  مراذگ  يزیچ  امش  نایم  رد  نم  مدرم  يا  ... 
. دنشابیم نم  تیب  لها  هک  مترتع  ادخ و  باتک 

زین دیـسا  نب  هفیذح  و  تباث ، نب  دـیز  و  يردـخ ، دیعـس  وبا  و  رذ ، وبا  زا  ثیدـح  نیا  هک  دـنکیم  هفاضا  نخـس  نیا  لقن  زا  سپ  يذـمرت 
«1  » تسا هدش  تیاور 

نآرق ناـشیا و  تسد  هب  ار  تیادـه  هداد و  رارق  نآرق  راـنک  رد  ار  شیوـخ  تیب  لـها  هلا  هـیلع و  هـّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  تـیاور  نـیا  رد 
، دیشاب رایشه  هک  دیامرفیم  و  دناسانشیم . تلالـض  یهارمگ و  زا  یعطق  تاجن  بجوم  ار  ناشیا  ناماد  لیذ و  هب  ندز  گنچ  و  دنادیم ،

ضوح رد  و  دـنرادن ، ییادـج  مه  زا  تقوچـیه  ود  نیا  هک  دـینادب  درک و  دـیهاوخ  راتفر  ود  نیا  اـب  نم  زا  دـعب  هنوگچ  هک  دـینک  تقد  و 
. دش دنهاوخ  دراو  نم  رب  زیخاتسر - ناگتفایتاجن  دورو  لحم  رثوک -

______________________________

ح 3786. . 662 يذمرت 5 / (- 1)
62 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 

تسا ینآرق  ملـسم  هلأسم  کی  ندوب  يرظن  هبنج  زا  دنمدرم  لمع  یقالخا و  يداقتعا و  يرکف و  ياوشیپ  ماما و  ینامـسآ ، ياهباتک  هکنیا 
رب هیکت  هجوت و  اـب  « 1  » َنِینِـسْحُْمِلل يرُْـشب  َو  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َرِْذُنِیل  اِیبَرَع  ًاناِسل  ٌقِّدَصُم  ٌباتِک  اذـه  َو  ًۀَـمْحَر  َو  ًامامِإ  یـسُوم  ُباتِک  ِِهْلبَق  ْنِم  َو 

. دیامنیم تابثا  زین  ار  ناشیا  تماما  ربمایپ ، تیب  لها  نتفرگ  رارق  نآرق  رانک  رد  لصا ، نیمه 
هدش لمع  مالّسلا  مهیلع  تیبلا  لها  هریـس  رد  نآ  یجراخ  مسجت  دوجو و  هدش ، نایب  میرک  نآرق  رد  يرظن  هبنج  زا  مالـسا  رگید  ینایب  هب 

. تسا
. میریذپب دیاب  زین  یلمع  هبنج  رد  ار  تیب  لها  تماما  میدش ، اریذپ  يرظن  هبنج  رد  ار  نآرق  تماما  هک  یتقو  نیاربانب 

لئاسم تایلک  رد  نآرق  تیاده  مینادیم  و  تسوا ، ردـقنارگ  ثاریم  ود  نیا  رد  رـصحنم  تیادـه  ربمایپ  هتفگ  هب  هک  اجنآ  زا  نیا  رب  هوالع 
ات دوب  دـهاوخ  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  هفیظو  « 2  » ینآرق مالـسا  نییبت  حیـضوت و  ریزگان  سپ  تسا ، مالـسا  یلمع  یقـالخا و  يداـقتعا ،

. ددرگ لماک  دریذپ و  مامتا  تیاده 
جاتحم اهنآ  همه  یـسررب  یئوگزاب و  هک  هدش  لقن  توافتم  دارفا  هلیـسو  هب  فلتخم و  ياهتروص  هب  ردقنآ  تیاور  نیا  هک  دـنامن  هتفگان 

خیش هتشون  هب  خساپ  رد  هلآ : هیلع و  هللایلص  ربمایپ  تنس  میرک و  نآرق  رد  مالسلاهیلع  یلع  تیالو 
( تسین نآرق  رد  یلع  تیالو  ارچ   ) چولب معنملادبعناملسوبا 
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هیلع و هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  هک  میزاس  نشور  ثیدح  نیا  رب  هیکت  اب  هک  میدوب  نآ  ددـصرد  طقف  اجنیا  رد  ام  و  تسا ، یـصاخ  تصرف 
شودمه  نیرق و  ار  اهنآ  و  هدرک ، شیوخ  تیب  لها  رد  رصحنم  ار  تماما  یهلا  نامرف  هب  هلا 

______________________________

.12 فاقحالا / (- 1)
. دشابیم نییبم  نید  نیا  تایلک  لوصا و  دوصقم  هک  تسا  هدمآ  میرک  نآرق  رد  هک  یمالسا  ینعی  (- 2)

63 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 
. تسا هداد  رارق  نآرق 

: تسا هدش  نییعت  ناماما  ددع  نآ  رد  هک  یتایاور  - 2

هراشا

بتک نابحاص  هک  تسا  یعوضوم  نیا  دـنرفن . هدزاود  دـنیآیم ، وا  زا  دـعب  هک  یناماما  تسا ، هداد  ربخ  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 
: دناهدرک تیاور  ترضح  نآ  زا  دیآیم ، ریز  رد  ناشمان  هک  دیناسم  حاحص و 

: دومرفیم هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  مدینش  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هرمس  نب  رباج  زا  دوخ  حیحص  رد  ملسم  فلا -
.« دناشیرق زا  یگمه  افلخ  نیا  تساپرب . راوتسا و  دنشاب ، امش  رس  رب  هفیلخ  رفن  هدزاود  هک  یماگنه  ات  تمایق و  مایق  ات  هشیمه ، نید  نیا  »

: تسا هدمآ  يرگید  تیاور  رد 
 ...«. تسا هارهبور  مدرم  راک  هشیمه  »
: تسا هدمآ  رگید  تیاور  ود  رد 

 ...«. دنیایب هفیلخ  هدزاود  هکنآ  ات  »
: تسا هدمآ  دواد  وبا  ننس  رد 

.« دنشاب امش  رس  رب  هفیلخ  رفن  هدزاود  هکنآ  ات  »
: دندومرف هک  تسا  يرگید  ثیدح  رد 

«. 1 « » رفن هدزاود  نایاپ  ات  »
______________________________

يراخب ج حیحـص  تسا . هتـشون  ار  نآ  دوخ  رباج  هک  میدیزگرب  ورنآزا  ار  تیاور  نیا  ثیدح 1821 ، ، 1453 ملسم ج 3 / حیحص  (- 1)
دنـسم يدهملا  باتک  ، 106 دـلج 3 / دواد  وبا  ننـس  نتفلا . باوبا  نم  ءافلخلا  یف  ءاـج  اـم  باـب : يذـمرت  ننـس  ماـکحالا  باـتک   165 / 4

ثیدح 767 و 1278. یسلایط ،
.333 دلج 4 / میعن  وبا  ءایلوالا  هیلح  26 و 27 . دمحا ج 13 / دنسم 

64 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 
: دومرفیم هک  مدینش  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  دیوگ : يراخب  حیحص  رد  و 

: دومرف تفگ : مردپ  مدیمهفن ، نم  هک  دومرف  ینانخس  نآ  زا  سپ  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دیوگ : يوار  دناهدنامرف .» ریما و  رفن  هدزاود  »
«. دناشیرق زا  نانآ  یگمه  »

لوسر مدیـسرپ : مردپ  زا  دنام ، هدیـشوپ  نم  رب  هک  دومرف  ینانخـس  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  سپـس  دیوگیم : يرگید  تیاور  رد 

خیش هتشون  هب  خساپ  رد  هلآ : هیلع و  هللایلص  ربمایپ  تنس  میرک و  نآرق  رد  مالسلاهیلع  یلع  تیالو 
( تسین نآرق  رد  یلع  تیالو  ارچ   ) چولب معنملادبعناملسوبا 
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: دومرف تفگ : مردپ  دومرف ؟ هچ  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ 
«. 1 « » دناشیرق زا  نانآ  یگمه  »

: دومرف هک  تسا  يرگید  تیاور  رد 
«. 2 « » دناسریمن ناشیا  هب  ینایز  دننک ، ینمشد  نانآ  اب  هک  یناسک  ینمشد  »

: دومرف ادخ  لوسر  هک  تسا  يرگید  تیاور  رد  ب -
« جرهلا وأ  جرملا  نوکی  مث  شیرق ، نم  مهّلک  ۀفیلخ  رشع  انثا  مهنم  یضمی  یّتح  اهّودع ، یلع  ةرهاظ  اهرما ، امیقتسم  ۀّمالا  هذه  لازت  «ال 

، دـناشیرق زا  اهنآ  یگمه  هک ، هفیلخ  رفن  هدزاود  هک  هاـگنآ  اـت  دـنزوریپ  ناشنانمـشد  رب  هتـسویپ  تسا و  ناـماس  هب  هشیمه  تما  نیا  راـک 
بوشآ  هنتف و  ای  یبارخ  داسف و  نآ  زا  سپ  دنرذگرد .

______________________________

بتک نابحاص  درک . تافو  هفوک  رد  يرجه  داتفه  لاـس  زا  دـعب  هک  تسا  صاـقو  یبا  نب  دعـس  هدازرهاوخ  يرماـع  نب  هرمـس  نب  رباـج  - 
. دناهدرک تیاور  وا  زا  ثیدح  حیحص 164 

. تسا هدمآ  هریسلا ص 277  عماوج  بیذهتلا و  بیرقت  ۀباغلا » دسا   » ياهباتک رد  وا  لاح  حرش 
.617 نیحیحصلا ج 3 / كردتسم  . 338 يرابلا ج 16 / حتف  (- 1)

.338 يرابلا ج 16 / حتف  (- 2)
65 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 

«. 1  » دوب دهاوخ 
: دومرف هک  تسا  هدمآ  يرگید  تیاور  رد  ج -

«. 2 « » دناشیرق زا  نانآ  یگمه  دناسرن ، ناشیا  هب  ینایز  دنکن ، يرای  ار  نانآ  سکره  هک  دراد  مّیق  رفن  هدزاود  تّما  نیا  »
: دومرف يرگید  تیاور  رد  د -

«. 3 « » تسا نایرج  رد  هراومه  دنشاب ، هتشاد  تیالو  نانآ  رب  درم  هدزاود  هک  یماگنه  ات  مدرم  نیا  راک  »
: دومرف ترضح  نآ  هک  دننک  تیاور  سنأ  لوق  زا  ه -

«. 4 « » دربیم ورف  ار  دوخ  لها  زین ، نیمز  دنورب ، ایند  زا  نوچ  و  ددرگن ؛ دوبان  يور  چیه  هب  دنشاب ، شیرق  زا  رفن  هدزاود  ات  نید  نیا  »
: دومرف يرگید  تیاور  رد  و -

«. 5 « » دناشیرق زا  یگمه  نانآ  تسا . يزوریپ  نیرق  هشیمه  دننک ، مایق  رفن  هدزاود  نآ  همه  هک  یماگنه  ات  تما ، نیا  راک  »
: تفگ هک  دننک  تیاور  قورسم  زا  نارگید  مکاح و  لبنح و  نب  دمحا  ز -

لوسر  زا  ایآ  نامحرلا ! دبع  ابا  يا  دیسرپ : يدرم  هک  تخومآیم  ام  هب  نآرق  وا  میدوب و  هتسشن  دوعسم  نب  هّللا  دبع  دزن  یبش 
______________________________

هقرحملا قعاوصلا  ، 26 لامعلا ج 13 / زنک  یطویس ص 10 . افلخ  خیرات  . 249 ریثک ج 6 / نب  خیرات  ، 321 لامعلا ج 5 / زنک  بختنم  (- 1)
ص 28

.312 نآ ج 5 / بختنم  27 و  لامعلا ج 13 / زنک  (- 2)
یطویس ص 10. افلخ  خیرات  هقرحملا ص 18 . قعاوصلا   202 ج 12 / يوون ، ملسم ، حیحص  حرش  (- 3)

.27 لامعلا ج 13 / زنک  (- 4)

.27 لامعلا ج 13 / زنک  (- 5)
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66 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 
؟ دنسریم تفالخ  هب  تما  نیا  زا  دادعت  هچ  دیدیسرپ  ادخ 

ار عوضوم  نیا  ام  تفگ : دـعب  تسا . هدرکن  نم  زا  یلاؤس  نینچ  وت ، زا  شیپ  سکچـیه  ماهدـمآ ، قارع  هب  هک  یماگنه  زا  تفگ : هّللا  دـبع 
«. 1 « » لیئارسا ینب  يابقن  دادعت  هب  دنرفن ، هدزاود  نانآ  : » دومرف ترضح  نآ  میدیسرپ و  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  ]

: دومرف هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دیوگ : دوعسم  نبا  يرگید  تیاور  رد  ح -
«. 2 « » دنتسه یسوم  باحصا  دادعت  هب  نم  زا  دعب  يافلخ  »

«. 3  » تسا هدش  تیاور  زین ، سابع  نبا  هفیذح و  رمع و  نب  هّللا  دبع  زا  نیا  دننامه  دیوگ : ریثک  نبا 
نآ ریغ  ای  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  یناکـسح  مکاـح  هک  تسا  ناـمه  ساـبع ، نبا  تیاور  زا  ریثک  نبا  دوصقم  منادیمن  دـیوگ : فلؤم 

. تسا
: دیوگیم احیرص  هتشذگ  تایاور 

«. دناشیرق زا  یگمه  رفن و  هدزاود  نایلاو  ددع  »
نیا  رد  ار  شیرق »  » زا دوصقم  دوخ  نخس  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  و 

______________________________

: دیوگ ( 398 لوا -(  هیشاح  رد  رکاش  دمحا  398 و 406  دمحا ج 1 / دنسم  (- 1)
قعاوصلا ، 190 دـئاوزلا ج 5 / عمجم  ، 339 يرابلا ج 16 / حـتف  ، 501 دلج 4 / نآ  صیخلت  مکاح و  كردتـسم  تسا . حیحـص  نآ  دانـسا 

: دیوگ  27 دـلج 13 / یقتم ، لاـمعلا ، زنک  ، 75 یطویـس ج 1 / ریغـصلا  عماج  یطویـس ص 10 ، افلخ  خـیرات  رجح ص 12 ، نبا  هـقرحملا ،
. دناهدروآ نتفر  رد  ار  نآ  زین  دامح  نب  میعن  یناربط و 

. دوعسم نبا  زا  شیرق  نم  مهلک  نیذلا  رشع  ینثالا  همئالا  رکذ  باب  رد   250 - 248 ریثک ج 6 / نب  خیرات  . 458 ریدقلا ج 2 / ضیف 
ثیدح 626.  455 یناکسح ج 1 / لیزنتلا  دهاوش   27 لامعلا ج 13 / زنک  . 248 ریثک ج 6 / نب  خیرات  (- 2)

.248 ریثک ج 6 / نبا  (- 3)
67 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 

: دیامرفیم هدرک و  نایب  تایاور 
نایلاو تسین و  اور  نانآ  ریغ  يارب  تیالو  ، ] دـناهدش نیزگیاج  مالّـسلا  هیلع  تیبلا  لها   ] مشاه زا  هریت  نیا  رد  دـناشیرق و  زا  ناماما  همه  »

«. 1 « » دنشابن تیالو   ] هتسیاش ناشیا  زج 
: دومرف زین  و 

 ...« هتانّیب هّللا و  ججح  لطبت  اّلئل  ارومغم  افئاخ  وا  اروهشم  ارهاظ  اّما  ۀّجحب  هّلل  مئاق  نم  ضرألا  اولخت  یلب ال  ّمهللا  »
تسا فئاخ  ای  نایامن و  تسا و  زوریپ  ای  مئاق ]، ماما  نیا  ، ] دش دهاوخن  یلاخ  ادخ  يارب  قح  هب  هدننکمایق  زا  زگره  نیمز  يرآ ، ادنوادخ !

«. 2  » ددرگن دوبان  یهلا  نشور  ياههناشن  ادخ و  ياهتجح  ات  ناهنپ ، و 

تاروت رد  هناگهدزاود  ناماما 

: تسا نینچ  نآ  يانعم  هک  هدمآ  یعوضوم  تسا  باتک  لها  تسد  رد  هک  یتاروت  رد  دیوگ : ریثک  نبا 
ار وا  لسن  مشخب و  یتداـیز  ار  لیعامـسا  دومرف : داد و  تراـشب  مالّـسلا  هیلع  لیعامـسا  دوجو  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  لاـعتم  دـنوادخ  »

«. مهد رارق  ناگنازرف  ناگرزب و  زا  ار  رفن  هدزاود  نانآ  نیب  رد  منادرگ و  هدرتسگ 
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: دیوگ و 
نامه  هدش ، هداد  تراشب  ناشدوجو  هب  هک  نانیا  دیوگ : هیمیت  نبا  »

______________________________

هبطخ 142. هغالبلا  جهن  (- 1)
هدرشف   80 ءایلوالا ج 1 / هیلح  ، 3 یلازغ ج 1 / نیدلا ، مولع  ءایحا  ص 523 . مدص ، باب  رد  یفنح  ناملس  خیش  هدوملا ، عیبانی  (- 2)

68 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 
دوجوم هکنآ  رگم  ددرگن  اپرب  تمایق  هکنیا  و  دنشاب ، هدنکارپ  تما  نایم  رد  ات  هدیدرگ  رّرقم  هدمآ و  هرمـس  نب  رباج  ثیدح  رد  هک  تسا 

هـضف ار  هقرف  هک  دنایناسک  نامه  نانآ  دناهتـشادنپ  هدرک و  هابتـشا  دـناهدش ، فّرـشم  مالـسا  هب  هک  ینایدوهی  زا  يرایـسب  و  دنـشاب ، هدـش 
«. 1  » دننکیم يوریپ  ناشیا  زا  هدرک و  توعد  نانآ  يوس  هب  یماما  هدزاود  نایعیش  ]

: تسا نینچ  يربع  لصا  [ 20 هرامش 18 -  17 : ] باب نیزو ، رما  تاروت  شیادیپ » رفس   » رد هراشا  دروم  تراشب  دیوگ : فلؤم 
«. 2 « » لودگ يوگل  فیتتن  یق  دیلوی  میئیسن  راسع  مینش  دوئمب  یتیب  ره  یق  وتوأ  یتیرفه  یق  وتوأ  یتخریب  لیعامشیل  یق  »

هب ار  وا  دیآ و  دیدپ  وا  زا  ماما  ددع  هدزاود  منادرگ ، هدرتسگ  ریثک و  رابرپ و  دـنمهرهب و  ار  وا  اّدـج  هتخاس و  كرابم  ار  لیعامـسا  همجرت :
. درک مهاوخ  لیدبت  یمیظع  گرزب و  تما 

. تسا مالّسلا  هیلع  لیعامسا  لسن  رد  اهنت  دارفا  ترثک  يرابرپ و  یکرابم و  هک ، دراد  نآ  هب  هراشا  تاروت  زا  شخب  نیا 
دادعا رد  راسع »  » ظفل هک  رفن ، هدزاود  ینعی : راسع » مینش   » هژاو

______________________________

249 و 250. ریثک ج 6 / نب  خیرات  (- 1)
هرامش 20 ص 22 و 23 باب 17  نیوکتلا  رفس  میدق ، دهع  (- 2)

69 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 
عمج يانعم  نآ  رخآ  رد  می »  » ندش هفاضا  اب  تسا و  رکذم  و  میئیسن »  » اجنیا رد  دودعم  و  « 1  » دیآیم دشاب ، رّکذم  نآ  دودعم  هک  یبیکرت 

. دهدیم
«. 2  » تسا سیئر  اوشیپ و  ماما و  ینعی : یسان »  » نآ درفم 

تسا بکرم  فینتن » یف   » هژاو لودگ ،» يوگل  فینتن  یف   » ترابع ینعی  زین ، شخب  نامه  رد  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  هب  دنوادخ  نخـس  اما  و 
هب هدـمآ  لـعف  رخآ  رد  تسا و  ریمـض  هک  فـی »  » و مهدیم ، رارق  ياـنعم : هب  تسا و  لـعف  هک  نتاـن »  » و تسا ، فـطع  فرح  هک  یف »  » زا

« لودگ  » و «، 4  » تسا مدرم  تما و  يانعم  هب  يوگ »  » ظفل اـما  و  «. 3  » مهدیم رارق  نینچ   ] ار وا  ینعی : ددرگیمزاب ، مالّسلا  هیلع  لیعامـسا 
«. منادرگ یگرزب  ریبک و  تما  ار  وا  : » ینعی هلمج  مامت  و  « 5 « » میظع ریبک و   » يانعم هب 

هّللا یّلـص  دمحم  ادخ  لوسر  اقیقد  مالّـسلا  هیلع  لیعامـسا  لسن  رد  تکرب » ترثک و   » زا دوصقم  هک  ددرگیم  نشور  هرقف  نیا  عومجم  زا 
دنوادخ اریز ، دنتسه . مالّسلا  هیلع  لیعامـسا  لسن  دادتما  هلابند و  هک  دننانآ  و  دنـشابیم ، مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  تیب  لها  هلا و  هیلع و 

و هراس »  » شرـسمه اب  هارمه  زین ، ترـضح  نآ  دورب . ماـش »  » هب هدـش و  جراـخ  دورمن »  » نیمزرـس زا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  میهاربا  هب  لاـعتم 
. دندمآ دورف  نیطسلف  نیمزرس  رد  دندرک و  ترجه  ادخ  نامرف  هب  طول » »

. دیشخب ینوزف  رایسب  ار  مالّسلا  هیلع  میهاربا  تورث  لاعتم  دنوادخ 
يادخ  منک »؟ هچ  دالوا  نودب  لام  نیا  اب  نم  ادنوادخ  : » تفگ میهاربا 

______________________________
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ص 316 یبرع ، يربع - ثیدحلا  مجعم  (- 1)
ص 360 یبرع ، يربع - ثیدحلا  مجعم  (- 2)

ص 84 و 317 یبرع ، يربع - ثیدحلا  مجعم  (- 3)
یبرع ص 84 و 317 یبرع - ثیدحلا  مجعملا  (- 4)
ص 84 و 317. یبرع ، يربع - ثیدحلا  مجعم  (- 5)

70 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 
كزینک رجاه »  » نامز نآ  رد  دنـشاب » ناگراتـس  دادعت  هب  هک  منادرگ  رایـسب  ریثک و  يردـق  هب  ار  وت  نادـنزرف  نم  : » درک یحو  وا  هب  لاعتم 

ایند هب  وا  يارب  ار  مالّـسلا  هیلع  لیعامـسا  دـش و  رادراب  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  زا  رجاه  دیـشخب ، مالّـسلا  هیلع  میهاربا  هب  ار  وا  دوب و  هراـس » »
«. 1  » دوب لاس  لاح 86  نآ  رد  مالّسلا  هیلع  میهاربا  نس  دروآ .

: دـیامرفیم هدرک و  هراـشا  نشور  تقیقح  نیا  هب  لاـعتم ، يادـخ  زا  وا  تساوـخرد  مالّـسلا و  هیلع  میهاربا  ياـعد  نمـض  رد  مـیرک  نآرق 
: تفگ میهاربا 

َنِم ْمُْهقُزْرا  َو  ْمِْهَیلِإ  يِوْهَت  ِساَّنلا  َنِم  ًةَِدْئفَأ  ْلَعْجاَف  َةالَّصلا  اوُمیُِقِیل  انَّبَر  ِمَّرَحُْملا  َِکْتَیب  َدـْنِع  ٍْعرَز  ِيذ  ِْریَغ  ٍداِوب  ِیتَّیِّرُذ  ْنِم  ُْتنَکْـسَأ  یِّنِإ  انَّبَر 
«2  » َنوُرُکْشَی ْمُهَّلََعل  ِتارَمَّثلا 

. دنراد ياپهب  ار  زامن  ات  مداد  ياج  وت  مرتحم  هناخ  رانک  رد  کشخ ، ینابایب  رد  ار  دوخ  هّیرذ  زا  یخرب  نم  اراگدرورپ !
. دنیوگ ساپس  هک  دشاب  هد ، يزور  تارمث  زا  ار  نانآ  نادرگب و  نانآ  يوس  هب  ار  نامدرم  زا  یئاهلد  اراگدرورپ !

رد دندوب ، هکم  رد  وا  دلوتم  نادنزرف  لیعامسا و  هک  ار  دوخ  لسن  هّیرذ و  زا  یخرب  مالّسلا  هیلع  میهاربا  هک  دنکیم  دیکأت  همیرک  هیآ  نیا 
رارق وا  نادنزرف  هّیرذ و  هدهع  رب  ار  خیرات  لوط  رد  رشب  تیاده  تمحر و  ات  درک  تساوخرد  لاعتم  يادخ  زا  داد و  ياج  ادخ  هناخ  رانک 

. تسا هداد  رارق  مالّسلا  مهیلع  ماما  هدزاود  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  وا ، لسن  رد  ار  نآ  هتفریذپ و  ار  شتوعد  زین  دنوادخ  دهد ،
: تسا هدومرف  هرابنیارد  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما 

______________________________

. مق مالّسلا  مهیلع  تیبلا  لها  گنهرف  رشن  هسسؤم  رشن  24 و 25  یبوقعی ج 1 / خیرات  (- 1)
37 میهاربا / (- 2)

71 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 
« انل میهاربا  ةوعد  تناک  ةرتعلا و  کلت  ۀّیقب  نحن  »

«. 1  » دوب ام  يارب  مالّسلا  هیلع  میهاربا  ياعد  ترتع و  هّیرذ و ]  ] نآ هیقب  میئام 

: هتشذگ ثیداحا  هدرشف 

زا سپ  و  دنتـسه ، یپردیپ  رفن  هدزاود  تما  نیا  رد  ناماما  دادعت  هک : تسا  نیا  دیآیم  تسدـب  هتـشذگ  ثیداحا  زا  هک  هجیتن  هصالخ و 
«. دریگیم نایاپ  ایند  نیا  رمع  ماما ، نیمهدزاود 

: دوب هدمآ  لوا  ثیدح  رد 
 ...« دوب دهاوخ  اپرب  راوتسا و  دنشاب ، امش  رس  رب  هفیلخ  هدزاود  هک  یماگنه  ات  تمایق و  مایق  ات  نید  نیا  »

هتـسناد رفن  هدزاود  ار  تما  نیا  ناماما  دادعت  هتخاس و  دودحم  تمایق  ییاپرب  هب  ار  نآ  و  نییعت ، ار  نید  نیا  ندوب  اپرب  تّدم  ثیدـح ، نیا 
. تسا
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: دوب هدمآ  مجنپ  ثیدح  رد 
ار دوخ  لـها  نیمز  دـنرذگرد ، هک  یماـگنه  و  تساـپرب ، راوتـسا و  دنـشاب  دوـجوم  شیرق  زا  رفن  هدزاود  هک  یناـمز  اـت  هتـسویپ  نید  نیا  »

«. دربیمورف
. دنادیم ایند  نایاپ  ار  نانآ  رمع  نایاپ  هدرک و  دییأت  هناگهدزاود  ناماما  رمع  نایاپ  ات  ار  نید  ياقب  دوجو و  زین ، ثیدح  نیا 

هتسناد و رفن  هدزاود  اهنت  ار  مالّسلا  هیلع  ناماما  ددع  زین ، متشه  ثیدح  رد 
______________________________

تاغیلبت نامزاس  هیرـشن  دیحوتلا »  » هلجم رد  یطـساولا  دمحا  داتـسا  هلاقم  زا  ار  نآ  هدـمآ . نآ  هقیلعت  تاروت و  يربع  لصا  رد  هچنآ  (- 1)
. میدرک لقن  ص 127 و 128 )  ) هرامش 54 نارهت  یمالسا 
72 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 

: هدومرف
«. دنتسه یسوم  باحصا  دادعت  هب  نم  زا  سپ  يافلخ  »

. دوب دهاوخن  يرگید  هفیلخ  هناگهدزاود ، يافلخ  زج  هب  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  دعب  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  ثیدح  نیا 
: دنیوگیم تحارص  اب  هک  تایاور  نیا  ظافلا 

« تسا تمایق  ییاپرب  نیمز و  يدوبان  جرموجره و  نانآ  زا  دعب  تسا و  رفن  هدزاود  اهنت  افلخ  ددع  »
. دنکیم نییبت  نایب و  دوشیمن ، هتسناد  اهنآ  زا  یتحارص  نینچ  هک  ار  یظافلا  رگید 

عقاو نونکا  هکنانچ  دـشاب . هداعلاقراخ  ینالوط و  اهناسنا ، يداع  رمع  فـالخرب  هناـگهدزاود ، ناـماما  زا  یکی  رمع  تسا  مزـال  نیارباـنب ،
. تسا هنوگ  نیدب  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  يایصوا  و  رشع » ینثا  همئا   » زا ماما  نیمهدزاود  هدش و 

ثیدح نیا  ریسفت  رد  املع  تریح 

هدـش و تمحز  تریح و  راـچد  تـسا ، هدـمآ  تـیاور  نـیا  رد  هـک  هناـگهدزاود » ناـماما   » زا دوـصقم  ناـیب  رد  اـفلخ  بـتکم  نادنمـشناد 
. دناهداد هئارا  یتوافتم  ياههاگدید 

: دیوگ يذمرت » ننس   » حراش یبرع  نبا 
نب هیواعم  دیزی ، هیواعم ، نسح ، یلع ، نامثع ، رمع ، رکب ، وبا  میدید : میدرمـشرب  هک  ار  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  دعب  ناریما  ام  »
 ... حافـس و ناورم ، نب  دمحم  نب  ناورم  کلملا ، دبع  نب  دـیزی  زیزعلا ، دـبع  نب  رمع  نامیلـس ، دـیلو ، ناورم ، کلملا  دـبع  ناورم ، دـیزی ،

«. دنتسه
ار دوخ  رصع  ات  یسابع  يافلخ  زا  رفن  تفه  تسیب و  نآ  زا  سپ  وا 

73 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 
: دیوگ هدرمشرب و 

یعقاو يانعم  هب  رگا  و  تسا ، کلملا  دبع  نب  نامیلـس »  » اهنآ نیرخآ  مینک  هرامـش  رهاظ  تروص  هب  ار  رفن » هدزاود   » اهنآ عومجم  زا  رگا  »
. زیزعلا دبع  نب  رمع  هناگراهچ و  يافلخ  دنامیم : یقاب  ام  يارب  رفن  جنپ  اهنت  میشاب ، هتشاد  رظن  هفیلخ 

«. 1 « » مباییمن ثیدح  نیا  يارب  ییانعم  نم  نیاربانب ،
: تسا هتفگ  دندیسر ، تیالو  هب  رفن ] هدزاود  دادعت -[  نیا  زا  شیب  دیوگیم : هک  نخس  نیا  باوج  رد  شایع  یضاق 

هب دادـعت  نیا  هتبلا  دنـسریم . تیالو  هب  رفن  هدزاود  اـهنت  تسا  هدومرفن  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  اریز ، تسا . تسرداـن  یـضارتعا  نیا  »

خیش هتشون  هب  خساپ  رد  هلآ : هیلع و  هللایلص  ربمایپ  تنس  میرک و  نآرق  رد  مالسلاهیلع  یلع  تیالو 
( تسین نآرق  رد  یلع  تیالو  ارچ   ) چولب معنملادبعناملسوبا 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 85ناهفصا   هحفص 42 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.ghaemiyeh.com


«. 2  » دنکیمن عنم  اهنآ  دادعت  رب  ندش  هفاضا  زا  بلطم  نیا  دناهدیسر و  تیالو 
: دیوگ هک  هدرک  لقن  ار  ینخس  نآ  باوج  رد  یطویس » »

«. 3 « » دنشابن یپردیپ  هچرگا  دنشاب ، قح  رب  لماع  هک  تسا  تمایق  ات  مالسا  نارود  لوط  رد  هفیلخ » رفن  هدزاود   » دوجو ثیدح ، دارم  »
: دیوگ يرابلا  حتف  رد 

« ددرگ لیمکت  تمایق ، ییاپرب  زا  شیپ  ات  دـیاب  راچان  هب  زین ، هیقب  و  دناهتـشذگ ، رد  هناگراهچ  يافلخ  رفن ] هدزاود  دادـعت -[  نیا  زا  اـنیقی  »
«. 4»

: دیوگ يزوجلا  نبا 
______________________________

68 و 69. ج 9 / يذمرت ، ننس  رب  یبرع  نبا  حرش  (- 1)
هدروآ ار  نآ  زین  رد ص 341  تسوا ، زا  نتم  تراـبع  ، 339 يرابلا ج 16 / حتف  201 و 202 . ملسم ج 12 / حیحص  رب  يوون  حرـش  (- 2)

. تسا
یطویس ص 12. افلخ  خیرات  (- 3)

افلخ ص 12. خیرات  ، 341 يرابلا ج 6 / حتف  (- 4)
74 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 

نآ دـعب  لاجد و  جورخ  دـننام : تماـیق  ییاـپرب  زا  شیپ  ياـههنتف  دارم  دوب ،» دـهاوخ  بوشآ  هنتف و  سپـس  : » هدومرف هک  اـجنآ  نیارباـنب ، »
«. 1 « » دشابیم

: دیوگ یطویس 
دـندمآ و راک  يور  رفن ، تشه  نیا  زیزعلا ، دـبع  نب  رمع  ریبز و  نبا  هّللا  دـبع  هیواعم و  نسح و  هناگراهچ و  يافلخ  رفن » هدزاود   » نیا زا  »
، زین و  تسا - نایوما  نایم  رد  زیزعلا  دبع  نب  رمع  دننامه  نایسابع  نیب  رد  وا  هک  مینک - هفاضا  نانآ  هب  مه  ار  یـسابع  يدهم  هکنیا  لامتحا 

هیلع هّللا  یّلص  دمحم  لآ  يدهم »  » نانآ زا  یکی  هک  تسا  راظتنا  دروم  یقاب و  رفن  ود  مه  زاب  شایهاوختلادع ، رطاخ  هب  ار  یسابع  رهاط 
«. 2  » دوب دهاوخ  تیبلا  لها  زا  هلا  و 

: هدش هتفگ  زین ، و 
نامز رد  هک  یناسک  زا  دنشاب ، نآ  روما  يراوتسا  مالـسا و  توق  تفالخ و  تّزع  نارود  رد  رفن » هدزاود   » نآ هک ، تسا  نآ  ثیدح  دارم  »

«. 3 « » دنیآ درگ  وا  نوماریپ  ناناملسم  همه  هتشگ و  زیزع  مالسا  يو ،
: دیوگ یقهیب 

نآ  زا  سپ  دش و  اپرب  گرزب  بوشآ  هنتف و  سپس  دندمآ ، راک  يور  کلملا  دبع  نب  دیزی  نب  دیلو  نامز  ات  رفن ] هدزاود  دادعت -[  نیا  »
______________________________

یطویس ص 12. افلخ  خیرات  ، 341 يرابلا ج 6 / حتف  (- 1)
زا یکی  هک  دوب  دهاوخ  رظتنم  ماما  ود  ءافلخ  بتکم  ناوریپ  يارب  نیاربانب ، یطویس ص 12  افلخ  خیرات  هقرحملا ص 19 و  قعاوصلا  (- 2)

دنراد رظتنم  ماما  کی  اهنت  مالّسلا  مهیلع  تیبلا  لها  بتکم  ناوریپ  هکیلاحرد  تسا  مالّسلا  هیلع  يدهم  نانآ 
و ، 341 - 338 ج 16 / يرابلا » حـتف   » رد رجح  نبا  هدرک و  هراشا  عوضوم  نیا  هب  202 و 203 ، ملسم ج 12 / حیحص  حرـش  رد  يوون  (- 3)

. دنآهدروآ ار  نآ  و  افلخ ص 10 ، خیرات  رد  یطویس 
75 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 

خیش هتشون  هب  خساپ  رد  هلآ : هیلع و  هللایلص  ربمایپ  تنس  میرک و  نآرق  رد  مالسلاهیلع  یلع  تیالو 
( تسین نآرق  رد  یلع  تیالو  ارچ   ) چولب معنملادبعناملسوبا 
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ای هدرک  اهر  ار  ثیدح  رد  هراشا  دروم  تفـص  هک  تسا  رطاخ  نادب  دـنیازفایم  روکذـم  ددـع  رب  هکنیا  و  دـمآ ، بلاغ  نایـسابع  تموکح 
«. 1 « » دناهدرمش نانآ  زا  دناهدمآ  روکذم  هنتف  زا  دعب  هک  ار  یناسک 

: دناهتفگ زین  و 
هفیلخ زور  نآ  رد  ار  هیواعم  هک  نیفـص  رد  تیمکح  نامز  ات  یلع  سپـس  هثـالث و  ياـفلخ  دـناهدرک : عاـمتجا  ناـنآ  رب  تما  هک  یناـسک  »

. دش هتشک  تفالخ  هب  ندیسر  زا  شیپ  هک  مه  نیسح  دیزی . شرسپ  رب  وا  زا  سپ  دندرک و  عامتجا  هیواعم  رب  نسح  حلص  اب  سپس  دندیمان .
نادـنزرف رب  سپـس  دـندومن و  عاـمتجا  ناورم  کـلملا  دـبع  رب  ریبز ، نبا  ندـش  هتـشک  زا  سپ  هـکنآ  اـت  دـندرک  فـالتخا  دـیزی  گرم  اـب 

نانآ نیمهدزاود  دش و  هلـصاف  دیزی  نامیلـس و  نایم  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  عمج  نیا  رد  هک  ماشه  دـیزی و  نامیلـس و  دـیلو و  وا : هناگراهچ 
«. 2 « » درک تموکح  لاس  راهچ  وا  دندرک و  عامتجا  وا  رب  ماشه  زا  سپ  مدرم  هک  دوب  کلملا  دبع  نب  دیزی  نب  دیلو 

تفالخ و هب  ار  ناناملسم  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  و  تسا ، حیحص  اهنآ  رب  ناناملـسم  عامتجا  رطاخ  هب  رفن  هدزاود  نیا  تفالخ  نیاربانب ،
! تسا هداد  تراشب  مدرم - هب  مالسا  لاقتنا  لمح و  رد  شدوخ - زا  نانیا  ینیشناج 

«. تسا هیجوت  نیرتهب  نیا  : » دیوگ هیجوت  نیا  هرابرد  رجح » نبا  »
: دیوگ ریثک  نبا  و 

ینعی  دناهدرک ، تقفاوم  يو  اب  ياهدع  هدومیپ و  یقهیب  هک  ار  یهار  »
______________________________

. یقهیب زا  لقن  هب   249 ریثک ج 6 / نب  خیرات  (- 1)
.341 يرابلا ج 16 / حتف  هقرحملا ص 19 ، قعاوصلا  افلخ ص 11 ، خیرات  (- 2)

76 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 
نخس وا  تمذم  رد  هتشذگ  رد  هک  يدیلو  دشابیم ، قساف  کلملا  دبع  نب  دیزی  نب  دیلو  نامز  ات  یپردیپ ، يافلخ  زا  ثیدح  دارم  هکنیا ،

وبا تفالخ  هک : تسا  نیا  نآ  لیلد  دنرفن ،» هدزاود   » زا شیب  دـیلو ، نیا  نامز  ات  هراشا  دروم  يافلخ  اریز ، تسا . لوبقم  ریغ  یهار  میتفگ ،
مدرم داد و  رارق  دوخ  یـصو  ار  وا  یلع  دـش و  عقاو  هکنانچ  تسا  یلع  نب  نسح  نانآ  زا  سپ  تسا ...  ملـسم  یلع  نامثع و  رمع و  رکب و 

نب ناورم  سپس  دیزی و  نب  ۀیوعم  دیزی  رسپ  دعب ، دیزی و  هیواعم  رسپ  سپس  دندرک . حلص  هیواعم  وا و  هکنآ  ات  دندرک ...  تعیب  وا  اب  قارع 
وا زا  سپ  زیزعلا و  دبع  نب  رمع  دعب  و  کلملا ، دبع  نب  نامیلـس  سپـس  کلملا ، دبع  نب  دیلو  ناورم و  کلملا  دـبع  شرـسپ  دـعب  مکح و 

رگا و  کلملا ، دبع  نب  دیزی  نب  دیلو  سپـس  دوشیم و  رفن  هدزناپ  اهنآ  عمج  هک  کلملا ، دبع  نب  ماشه  دـعب  کلملا و  دـبع  نب  دـیزی  يو 
نآ ءزج  هیواعم  نب  دـیزی  باسح ، نیا  اب  و  دـنوشیم ، رفن  هدزناـش  میروآ ، باـسح  هب  دوب  کـلملا  دـبع  زا  لـبق  هک  ار  ریبز  نبا  تموکح 

هدروآ و رامـش  هب  نیدشار  يافلخ  زا  ار  وا  و  دنلوقلاقفتم ، وا  ساپـس  حدم و  رب  نایاوشیپ  همه  هک  زیزعلا  دبع  نب  رمع  هدـش و  رفن  هدزاود 
هدزاود  » عمج زا  دنراد ، فارتعا  نادـب  زین  نایعیـش  یتح  هدوب و  اههرود  نیرتهب  زا  وا  نارود  و  دـنراد ، رظن  قافتا  وا  تلادـع  رب  مدرم  همه 

. ددرگیم جراخ  رفن »
« بلاط یبا  نب  یلع   » هک تسا  نآ  شاهمزال  دنـشاب ، هدرک  عامتجا  نانآ  رب  تما  هک  مروآیم  باسح  هب  ار  یناسک  اهنت  نم  دـیوگب : رگا  و 

«. دندز زابرس  وا  اب  تعیب  زا  یگمه ، ماش ، مدرم  هک  نآ  شلیلد  دندرکن ، عامتجا  ود  نآ  رب  مدرم  همه  اریز  دنیاین ، باسح  هب  شدنزرف  و 
دیزی و شرسپ  هیواعم و  ناگدننکهیجوت ، یخرب  : » دیوگ زین  و 

77 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 
«. دناهدرکن عامتجا  اهنآ  زا  کیچیه  رب  تما  اریز  دناهدرکن ، دیق  ار  ریبز  نبا  ناورم و  نامز  و  هدروآ ، رامش  هب  ار  دیزی  نب  هیواعم  شاهون 

نامیلس و نب  دیلو  دعب  کلملا و  دبع  سپس  دیزی و  دعب  هیواعم و  سپس  هناگهس  يافلخ  کلـسم  نیا  رد  : » مییوگیم زین ، هاگدید  نیاربانب 

خیش هتشون  هب  خساپ  رد  هلآ : هیلع و  هللایلص  ربمایپ  تنس  میرک و  نآرق  رد  مالسلاهیلع  یلع  تیالو 
( تسین نآرق  رد  یلع  تیالو  ارچ   ) چولب معنملادبعناملسوبا 
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قـساف کلملا  دبع  نب  دیزی  نب  دیلو  اهنآ  زا  دعب  دنرفن و  هد  اعمج  هک  دنیآ  رامـش  هب  ماشه  دعب  دـیزی و  دـعب  زیزعلا و  دـبع  نب  رمع  سپس 
تنـس و لها  ناماما  هک  تسا  يرظن  نآ  فالخرب  اقیقد  نیا  و  دوب ، دهاوخ  نسح  شرـسپ  یلع و  جارخا  زین ، هاگدـید  نیا  همزال  هک  تسا 

«. 1 « » دناهدرک حیرصت  نآ  رب  هعیش  هکلب 
: دنیوگ هک  هدرک  لقن  ار  رگید  هجو  ود  تاهیجوت  نیا  زا  باوج  رد  لکشملا » فشک   » باتک رد  يزوجلا  نبا 

اب باحـصا  مکح  نوچ  و  دنرادن ، دوخ  باحـصا  دوخ و  زا  دـعب  ثداوح  هب  هراشا  شیوخ  ثیدـح  رد  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  - » لوا
هک دیامنیم  نانچ  و  تسا . هباحص  زا  سپ  هدش  عقاو  ياهتموکح  زا  ربخ  هک  میریگیم  هجیتن  تسا ، طبترم  هتـسویپ و  ترـضح  نآ  مکح 
هب هفیلخ  هدزاود  هک  اجنآ  ات  تیالو  ینعی : نیدلا » لازی  ال  : » ترـضح نآ  نخـس  ایوگ  و  دراد ، هیما  ینب  يافلخ  ددع  هب  هراشا  دوخ  نایب  اب 

دیزی هیما  ینب  هفیلخ  نیلوا  باسح ، نیا  اب  ددرگیمرب . لوا ، لاح  زا  رتدـب  يرگید ، تلاح  هب  عاـضوا  سپـس  دراد ، همادا  دنـسرب  تموکح 
زا اهنآ  اریز  دنیاین ، رامش  هب  ریبز  نبا  هیواعم و  نامثع و  و  دشابیم ، رفن » هدزیس   » ناشدادعت هک  تسا  رامح  ناورم  ناشنیرخآ  هیواعم و  نب 

دبع ربارب  رد  شتیبولغم  ای  ندوب  یباحص  رد  فالتخا  لیلد  هب  زین - ار  مکح  نب  ناورم  رگا  و  دناهباحص .
______________________________

249 و 250. ریثک ج 6 / نبا  خیرات  (- 1)
78 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 

ینب تسد  زا  تفالخ  جورخ  زا  سپ  و  دیآیم . تسار  هدزاود » ددع  ، » مینک جراخ  روکذم  عمج  زا  هّللا - دـبع  رب  مدرم  عامتجا  ریبز و  نبا 
ریغتم الماک  دوب ، نآ  رب  هچنآ  زا  عاضوا  دیدرگ و  رقتسم  سابع  ینب  تلود  هکنآ  ات  دش  عقاو  رایسب  ياهیزیرنوخ  میظع و  ياههنتف  زین ، هیما 

«. 1 « » دش نوگرگد  و 
. تسا هتسناد  دودرم  ار  لالدتسا  نیا  يرابلا » حتف   » رد رجح  نبا 

: دیوگ هک  هدرک  لقن  هدروآ  درگ  يدهم »  » هرابرد يدانم » نبا  نیسحلا  وبا   » هک ياهوزج  زا  ار  مود » هجو   » يزوج نبا  مود -
: هک ماهدید  لایناد »  » باتک رد  نم  اریز ، دنکیم . جورخ  نامزلا  رخآ  رد  هک  دشاب  يدهم  زا  دعب  هب  طوبرم  عوضوم  نیا  تسا  نکمم  »

زا سپ  رغصا ،» طبس   » ناگداون زا  نت  جنپ  سپس  دنسریم ، تموکح  هب  ربکا » طبـس   » ناگداون زا  نت  جنپ  دنک ، تافو  يدهم  هک  یماگنه  »
مکاح رفن » هدزاود   » بیترت نیدب  دـسریم و  تموکح  هب  شرـسپ  وا  زا  دـعب  دـنکیم ، دوخ  یـصو  ار  ربکا  طبـس  زا  يدرم  ناشنیرخآ  نآ 
دالوا زا  نت  شـش  درم : رفن  هدزاود  وا  زا  سپ  تسا ...«  يرگید  تیاور  رد  دیوگ : دنتـسه .» يدـهم  ماما و  نانآ  زا  کی  ره  هک  دـنوشیم 

«. دوشیم ریگملاع  داسف  دریمیم  ریخا  درف  نوچ  دنسریم و  تموکح  هب  ناشیا  ریغ  زا  رفن  کی  و  نیسح ، دالوا  زا  نت  جنپ  و  نسح ،
: دیوگ هدز و  هیشاح  ثیدح  نیا  رب  دوخ  قعاوص  رد  رجح  نبا 

«. 2 !« » تسین نآ  رب  يدامتعا  تسا و  یهاو  یتیاور  انیقی  تیاور ، نیا  »
______________________________

«. لکشملا فشک   » باتک رد  يزوجلا  نبا  زا  لقن  هب   340 يرابلا ج 16 / حتف  (- 1)
هقرحملا ص 19. قعاوصلا  ، 341 يرابلا ج 16 / حتف  (- 2)
79 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 

: دنیوگ يرگید  هورگ 
رد ار  مدرم  هک  ییاههنتف  هداد ، ربخ  دوخ  زا  دعب  بیاجع  زا  ثیدح ، نیا  رد  مالسلا ، ةالصلا و  هیلع  ترـضح  نآ  هک  تسا  نآ  بلاغ  ّنظ  »

نینچ هک  دـنریما  هدزاود  : » دومرفیم دوب  هدرک  هدارا  ار  نیا  ریغ  رگا  و  دـناشکیم . ریما  هدزاود »  » نامرف تحت  هدرک و  قرفتم  ناـمز  کـی 
«. 1  ...« » دوب دنهاوخ  دحاو  نامز  رد  نانیا  هک  میمهفیم  هنوگنیا  هدرکن  نایب  اهنآ  يارب  یفصو  نینچ  نوچ  و  دننکیم »

خیش هتشون  هب  خساپ  رد  هلآ : هیلع و  هللایلص  ربمایپ  تنس  میرک و  نآرق  رد  مالسلاهیلع  یلع  تیالو 
( تسین نآرق  رد  یلع  تیالو  ارچ   ) چولب معنملادبعناملسوبا 
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مکاح اهنآ ، رب  هفاضا  دندیمانیم ، هفیلخ »  » ار دوخ  یگمه  رفن  شش  هک  داد  خر  ياهعقاو  سلدنا »  » رد اهنت  يرجه  مجنپ  نرق  رد  دناهتفگ :
«. 2  » دندوب تفالخ  یعدم  زین ، جراوخ  نایولع و  زا  تفالخ ، نایعدم  رگید  دادغب و  یسابع  هفیلخ  رصم ،

: دیوگ هیجوت  نیا  هرابرد  رجح  نبا 
زین و  «. 3 « » تسا هتشادن  یهاگآ  هدمآ - يراخب »  » رد هدرشف  وحن  هب  هک  هچنآ  زج  ثیدح - قرط  زا  يزیچ  هب  هک  تسا  یـسک  نخـس  نیا  »

: دیوگ
«. 4 « » دشاب ثیدح  دارم  دناوتیمن  تسا و  قارتفا  یگدنکارپ و  نیع  دحاو ، نامز  رد  نانآ  دوجو  »

لوسر هک  یتایاور  ندروآ  زا  نآ ، رب  هوالع  دندیـسرن . يدحاو  هاگدـید  هب  هتـشذگ ، تایاور  ریـسفت  رد  افلخ  بتکم  ياملع  هنوگ ، نیدـب 
رد افلخ  بتکم  رب  مکاح  تسایس  اب  اریز ، دناهدرک . لامها  ضامغا و  زین ، هدومرف  نایب  ار  رفن  هدزاود  نآ  یماسا  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ 

يدامتم  نورق  یط 
______________________________

.338 يرابلا ج 16 / حتف  (- 1)
.339 يرابلا ج 16 / حتف  ، 202 دلج 12 / يوون  حرش  (- 2)

.338 يرابلا ج 16 / حتف  (- 3)

.339 يرابلا ج 16 / حتف  (- 4)
80 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 

هباحص ناکین  هب  هک  يدانسا  اب  دوخ  تافیلأت  رد  مالّـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  بتکم  ناثّدحم  ار  تایاور  نیا  تسا . هدوب  داضت  فلاخت و  رد 
بتک رد  هورگ  ود  ره  هک  اهنآ  زا  یکدنا  ندروآ  هب  هدنیآ  شخب  رد  ام  و  دناهدرک . تیاور  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  دـسریم ،

. مینکیم هدنسب  دناهدروآ  دوخ 

افلخ بتکم  رد  رفن  هدزاود  یماسا 

: تفگ هک  دنک  تیاور  سابع  نب  هّللا  دبع  زا  « 1 : » ینیوج ماما  فلا -
: دومرف هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 

« يدهملا مهرخآ  بلاط و  یبا  نب  یلع  مهلّوا  رشع ، انثا  يدعب  یئایصوأ  ّنا  و  نیّیصولا ، دّیس  بلاط  یبا  نب  یلع  نیّیبّنلا و  دّیس  انأ  »
بلاط و یبا  نب  یلع  ناشنیلوا  دـنرفن ، هدزاود »  » نم زا  سپ  يایـصوا  انامه  تسایـصوا ، ياـقآ  بلاـط  یبا  نب  یلع  ناربماـیپ و  ياـقآ  نم  »

«. تسا يدهم  ناشنیرخآ 
: دومرف هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  دنک  تیاور  سابع  نبا  زا  دوخ  دنس  هب  مه  زاب  ینیوج : ماما  ب -

مدنزرف  ناشنیرخآ  مردارب و  ناشنیلوا  دنرفن ، هدزاود »  » نم زا  سپ  مدرم  رب  ادخ  ياهتجح  میایصوا و  نم و  يافلخ  انامه  »
______________________________

: دیوگ وا  هرابرد  ص 1505  ظافحلا » ةرکذت   » باتک رد  فورعم  یلاجر  یبهذ ، (- 1)
تیاور هب  تبسن  ادیدش  هیفوص ، خیش  یعفاش ، ینیوج  هیومح  نب  دمحم  نب  میهاربا  نیدلا  ردص  مالسالا ، رخف  لمکا ، هناگی ، ثدحم  ماما 

. دروآ مالسا  وا  تسد  هب  هاش  نازاغ  تشاد ، تیانع  نآ  يازجا  يروآدرگ  و 
81 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 

؟ تسیک امش  ردارب  ادخ ! لوسر  يا  دش : هتفگ  دوب .» دهاوخ 

خیش هتشون  هب  خساپ  رد  هلآ : هیلع و  هللایلص  ربمایپ  تنس  میرک و  نآرق  رد  مالسلاهیلع  یلع  تیالو 
( تسین نآرق  رد  یلع  تیالو  ارچ   ) چولب معنملادبعناملسوبا 
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؟ تسیک امش  دنزرف  دش : هتفگ  بلاط .» یبا  نب  یلع  : » دومرف
هک نآ  هب  مسق  تسا . هدش  هتـشابنا  متـس  ملظ و  زا  هک  هنوگ  نامه  دنکیم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  یـسک  تسا . يدهم  نآ  : » دومرف
نم دنزرف  ات  دنک  ینالوط  ردقنآ  ار  زور  نیا  دنوادخ  زور ، کی  رگم  دـنامن  یقاب  ایند  زا  رگا  هداتـسرف ، قح  رب  هدـنهدمیب  رگتراشب و  ارم 

و ددرگ ، نشور  شراگدرورپ  رون  زا  نیمز  درازگب و  زامن  وا  سپ  رد  دیآ و  دورف  میرم  نب  یـسیع  ادخ  حور  دنک و  جورخ  نآ  رد  يدهم 
«. دریگارف ار  برغم  قرشم و  شاییاورنامرف 

: تفگ يوار  هک  دنک  تیاور  دوخ  دنس  هب  مه  زاب  ینیوج : ماما  ج -
: دومرفیم هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  مدینش 

«. نوموصعم نورّهطم  نیسحلا  دلو  نم  ۀعست  نیسحلا و  نسحلا و  ّیلع و  انأ و  »
«. 1 « » میناموصعم ناگزیکاپ و  نیسح  نادنزرف  زا  رفن  هن  نیسح و  نسح و  یلع و  نم و  »

رب هتـشاد و  رود  هب  یمالـسا  تما  يانبا  سرتسد  زا  ار  ثیداحا  هنوگنیا  لاثما  هک  دوب  نآ  رب  نورق  یط  رد  افلخ  بتکم  رب  مکاـح  تساـیس 
ثحب و رد  ار  نآ  زا  ییاههنومن  ام  و  دـندرک ، ینایاش  داهج  هار ، نیا  رد  بتکم  نیا  ناوریپ  میظع  شخب  هک  یتسار  و  دـناشوپ . هدرپ  اـهنآ 

فلاخم  هک  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ّتنس  صوصن  اب  افلخ  بتکم  تامادقا   » زا یسررب 
______________________________

و 1690- هرامـش 1164  هب  نارهت  هاگـشناد  يزکرم  هناـخباتک  یطخ  هخـسن  نیطمـسلا ، دـئاوف  باـتک  رد  ب و ج ، فلا ، ثیداـحا : (- 1)
. تسا هدمآ  هگرب 160  ، 1691

82 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 
ار یتاـیاور  اـهنت  میرادـن ، ثیداـحا  نآ  ندروآ  يارب  یلاـجم  ثحب  نـیا  رد  نوـچ  و  مـیدروآ . نیتسردـملا  ملاـعم  رد  دوـب » ناشهاگدـید 

یماـسا هب  ارتاوتم  اـهنآ  رد  هک  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  زا  یتاـیاور  تسا . هتخادرپ  هناـگهدزاود  ناـماما  یفرعم  هب  هک  میروآیم 
. تسا هدش  حیرصت  هراشا و  ناشیا 

***
83 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 

هلا هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  دعب  هناگهدزاود  ناماما  یفرعم 

مالّسلا هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  لوا : ماما 

. مشاه نب  بلطملا  دبع  دنزرف  بلاط  وبا  شردپ 
. مشاه نب  دسا  تنب  همطاف  ردام :

. بارت وبا  نیسحلا ، نسحلا و  وبا  ترضح : نآ  تینک 
. نینمؤملا ریما  ّیصو ، ترضح : نآ  بقل 

. دمآ ایند  هب  هبعک ، «، 1  » مارحلا هّللا  تیب  رد  لیفلا » ماع   » زا سپ  مایس  لاس  رد  ترضح : نآ  دلوت 
نوریب  رد  دیسر و  تداهش  هب  جراوخ - زا  یکی  مجلم -، نبا  نمحرلا  دبع  تسد  هب  يرجه  ملهچ  لاس  رد  ترضح : نآ  تداهش 

______________________________

برد ماگنه  نیا  رد  دمآ ، شغارس  هب  نامیاز  درد  هک  دوب  فاوط  لوغشم  يرادراب  لاح  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  ردام  دسا ، تنب  همطاف  (- 1)

خیش هتشون  هب  خساپ  رد  هلآ : هیلع و  هللایلص  ربمایپ  تنس  میرک و  نآرق  رد  مالسلاهیلع  یلع  تیالو 
( تسین نآرق  رد  یلع  تیالو  ارچ   ) چولب معنملادبعناملسوبا 
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،483 كردتـسم ج 3 / دـینک ، هعجارم  رتشیب  عـالطا  يارب  دروآ ، اـیند  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  شدـنزرف  دـش و  لـخاد  وا  هدوشگ و  هبعک 
يزاغم ص 7. نبا  بقانم  هّمالا ص 10 و  صاوخ  هرکذت 

84 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 
. دیدرگ نفد  فرشا ، فجن  هفوک ،

مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسح  مود : ماما 

هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  یمارگ  تخد  س )  ) ارهز همطاف  ردام :
. دمحم وبا  ترضح : نآ  هینک 

. یبتجم ربکا ، طبس  ترضح : نآ  بقل 
. دمآ ایند  هب  هنیدم  رد  يرجه  مّوس  لاس  ناضمر  هام  همین  رد  ترضح : نآ  تدالو 

. دیدرگ نفد  هرّونم  هنیدم  رد  عیقب ، رد  هدیسر و  تداهش  هب  يرجه  مهاجنپ  لاس  لوالا  عیبر  متشه  تسیب و  رد  ترضح : نآ  تداهش 

مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیسح  موس : ماما 

. هلا هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  یمارگ  تخد  س )  ) ارهز همطاف  ردام :
. هّللا دبع  وبا  تینک :

. البرک دیهش  طبس ، بقل :
. هنیدم رد  يرجه  مراهچ  لاس  نابعش  موس  تدالو :

، ترضح نآ  رازم  دیـسر . تداهـش  هب  نایدیزی  تسد  هب  البرک  رد  شنارای  تیب و  لها  هارمه  هب  يرجه  لاس 61  مرحم  مهد  رد  تداهش :
«. 1  » تسا قارع  ياهرهش  زا  یکی  البرک  رد  نونکامه 

______________________________

خیراـت رد  يرجه   60 ، 50 لاس 40 ، ثداوح  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  شدـنزرف  ود  یلع و  همئا : لاـح  حرـش  دـینک : هعجارم  (- 1)
نبا تاقبط  هباصا و  هباغلا ، دسأ  باعیتسا ، قشمد ، خـیرات  دادـغب ، خـیرات  رد  ناشیا  لاح  حرـش  هب  زین  و  ریثک ، نبا  یبهذ و  ریثا ، نبا  يربط 

- دعس
85 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 

. مالّسلا هیلع  نیسحلا  نب  یلع  مراهچ : ماما 

. نانز هاش  ای  هلازغ  ردام :
. نسحلا وبا  تینک :

. داّجس نیدباعلا ، نیز  بقل :
. هنیدم رد  يرجه  ای 38  ای 37  لاس 33  رد  دلوت :

«. 1  » دیدرگ نفد  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  شیومع  بنج  عیقب  رد  هدیسر و  تداهش  هب  يرجه  لاس 94  رد  تداهش :

. مالّسلا هیلع  یلع  نب  دمحم  مجنپ : ماما 

خیش هتشون  هب  خساپ  رد  هلآ : هیلع و  هللایلص  ربمایپ  تنس  میرک و  نآرق  رد  مالسلاهیلع  یلع  تیالو 
( تسین نآرق  رد  یلع  تیالو  ارچ   ) چولب معنملادبعناملسوبا 
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. مالّسلا هیلع  یلع  نب  نسح  ماما  تخد  هّللا  دبع  ّما  ردام :
. رفعج وبا  تینک :

. رقاب بقل :
. هنیدم رد  يرجه  لاس 57  رد  تدالو :

«. 3 « » 2  » دیدرگ نفد  نیدباعلا  نیز  شردپ  رانک  رد  عیقب  رد  هدیسر و  تداهش  هب  هنیدم  رد  يرجه  لاس 117  رد  تداهش :
______________________________

، دعس نبا  تاقبط  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  لاح  حرش  هب  زین  يرجه و  لاس 94  ثداوح  یبهذ ، ریثک و  نبا  ریثا ، نبا  خیرات  دینک ، هعجارم  (- 1)
.160 يدوعسم ج 3 / خیرات  303 و  یبوقعی ج 2 / خیرات  نایعالا  تایفو  ءایلوالا  هیلح 

یبهذ مالسالا  خیرات  ، 320 یبوقعی ج 2 / خیرات  ءایلوالا  هیلح  ةوفـصلا  ةوفـص  نایعالا ، تایفو  یبهذ  ظافحلا ، هرکذت  دینک ، هعجارم  (- 3)
. مالّسلا هیلع  رقاب  ماما  لاح  حرش  لاس 115 و 117 و 118 ، ثداوح  ریثک  نب  خیرات 

، دعس نبا  تاقبط  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  لاح  حرش  هب  زین  يرجه و  لاس 94  ثداوح  یبهذ ، ریثک و  نبا  ریثا ، نبا  خیرات  دینک ، هعجارم  (- 2)
.160 يدوعسم ج 3 / خیرات  303 و  یبوقعی ج 2 / خیرات  نایعالا  تایفو  ءایلوالا  هیلح 

86 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 

. مالّسلا هیلع  دمحم  نب  رفعج  مشش : ماما 

. رکب یبا  نب  دمحم  نب  مساق  تخد  هورف  ّما  ردام :
. هّللا دبع  وبا  تینک :

. قداص بقل :
. هنیدم رد  يرجه  لاس 73  رد  تدالو :

«. 1  » دیدرگ نفد  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  شردپ  بنج  رد  عیقب  رد  هدیسر و  تداهش  هب  يرجه  لاس 148  رد  تداهش :

. مالّسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  متفه : ماما 

. هدیمح ردام :
. نسحلا وبا  تینک :

. مظاک بقل :
. هنیدم رد  يرجه  لاس 128  رد  تدالو :

دادـغب یبرغ  شخب  شیرق  ناتـسربق  رد  دیـسر و  تداهـش  هب  دادـغب  رد  دیـشرلا  نوراـه  هفیلخ  نادـنز  رد  يرجه  لاس 183  رد  تداـهش :
«. 2  » دیدرگ نفد  هیمظاک  رهش  هب  فورعم  نیزورما ،

. مالّسلا هیلع  یسوم  نب  یلع  متشه : ماما 

«. 3 ( » متکت  ) ای همجن . ردام :
______________________________

.346 يدوعسم ج 3 / خیرات  381 و  یبوقعی ج 2 / خیرات  نایعالا ، تایفو  ءایلوالا ، ۀیلح  رد  قداص ع  ماما  لاح  حرش  دینک ، هعجارم  (- 1)

خیش هتشون  هب  خساپ  رد  هلآ : هیلع و  هللایلص  ربمایپ  تنس  میرک و  نآرق  رد  مالسلاهیلع  یلع  تیالو 
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ریثک نب  خیرات  ةوفصلا ، ةوفص  و  نایعالا ، تایفو  دادغب  خیرات  نیبلاطلا ، لتاقم  رد  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  لاح  حرـش  دینک ، هعجارم  (- 2)
.413 یبوقعی ج 2 / خیرات  18 و  ج 2 /

3 و 7. راحبلا ج 49 / (- 3)
87 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 

. نسحلا وبا  تینک :
. اضر بقل :

. هرّونم هنیدم  رد  يرجه  لاس 153  رد  تدالو :
«. 1  » تسا نوفدم  دهشم ] ناسارخ -[  سوط  رد  هدیسر و  تداهش  هب  يرجه  لاس 203  رد  تداهش :

. مالّسلا هیلع  یلع  نب  دمحم  مهن : ماما 

. هنیکس ردام :
. هّللا دبع  وبا  تینک :

. داوج بقل :
. هرونم هنیدم  رد  يرجه  لاس 195  رد  تدالو :

«. 2  » دیدرگ نفد  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  شدج  رانک  رد  دیسر و  تداهش  هب  دادغب  رد  يرجه  لاس 220  رد  تداهش :

. مالّسلا هیلع  دمحم  نب  یلع  مهد : ماما 

. هیبرغم هنامس  ردام :
. يرکسع نسحلا  وبا  تینک :

. يداه بقل :
. هرونم هنیدم  رد  يرجه  لاس 214  رد  تدالو :

ياّرماس  رهش  رد  دیسر و  تداهش  هب  لاس 254  رد  تداهش :
______________________________

453 و یبوـقعی ج 2 / خـیرات  لاس 203 ه  ثداوح  ناـیعالا  تاـیفو  یبهذ  مالـسالا  خـیرات  ریثک ، نبا  يربط ، خـیرات  دـینک ، هعجارم  (- 1)
.441 يدوعسم ج 3 /

.464 يدوعسم ج 3 / 48 و  بهذلا ج 2 / تارذش  نایعالا ، تایفو  ، 54 دادغب ج 3 / خیرات  دینک ، هعجارم  (- 2)
88 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 

«. 1  » دیدرگ نفد  قارع 

. مالّسلا هیلع  یلع  نب  نسح  مهدزای : ماما 

. نسوس مان  هب  دلو  ّما  ردام :
. دمحم وبا  تینک :

. يرکسع بقل :

خیش هتشون  هب  خساپ  رد  هلآ : هیلع و  هللایلص  ربمایپ  تنس  میرک و  نآرق  رد  مالسلاهیلع  یلع  تیالو 
( تسین نآرق  رد  یلع  تیالو  ارچ   ) چولب معنملادبعناملسوبا 
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. اّرماس رد  يرجه  لاس 231  رد  تدالو :
«. 2  » دیدرگ نفد  اّرماس  رد  هدیسر و  تداهش  هب  يرجه  لاس 260  رد  تداهش :

. هجرف هّللا  لجع  نسحلا - نب  تجح  ترضح  مهدزاود : ماما 

. لقیص ای  سجرن  مان  هب  دلو  ّما  ردام :
. مساقلا وبا  هللا ، دبع  وبا  تینک :

. نامزلا بحاص  يدهم ، فلخ ، رظتنم ، مئاق ، بقل :
. اّرماس رد  يرجه  لاس 255  رد  تدالو :

- ادخ نامرف  هب  دهاوخب - ادـخ  هاگره  ات   ] دریگیم يزور  تسا و  هدـنز  نونکات  هک  تسا  هناگهدزاود » همئا   » زا ماما  نیرخآ  ترـضح  نآ 
[. دیامن داد  لدع و  زا  رپ  ار  ناهج  هدرک و  مایق 

*** ______________________________

.84 يدوعسم ج 4 / 484 و  یبوقعی ج 2 / خیرات  نایعالا ، تایفو  ، 56 دادغب ج 12 / خیرات  دینک : هعجارم  (- 1)
خیرات و  654 ه )  ) یعفاش هحلط  لامک  خیش  لوسرلا ، لآ  بقانم  لوئسلا ص  بلاطم  صاوخلا ، ةرکذت  نایعالا ، تایفو  دینک : هعجارم  (- 2)

.503 یبوقعی ج 2 /
89 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 

! مهم حیضوت  هیبنت و 

: دوب هدمآ  هتشذگ  تایاور  زا  یکی  رد 
«. ددرگیم بوشآ  هنتف و  نآ  زا  سپ  درذگیمرد و  نانآ  زا  هفیلخ  رفن  هدزاود  »... 

: دوب هدمآ  يرگید  رد  و 
ورف ار  دوخ  لها  نیمز  دـنورب  ایند  زا  هاـگره  و  تساـپرب ، راوتـسا و  دنـشاب - یقاـب  شیرق  زا  رفن  هدزاود  هک  یناـمز  اـت  هراومه - نید  نیا  »

«. دربیم
نایاپ ملاع  نیا  رمع  هلا ، هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  سپ  ناماما  زا  ماما  نیمهدزاود  زا  دـعب  هک  دـنراد  نآ  رب  تلالد  ترابع  ود  نیا 

رمع لوط  اب  نونکا  هک  تسا  يزیچ  نیا  و  دـماجنا ، لوط  هب  ایند  نیا  تیاهن  ات  رفن  هدزاود  نیا  زا  یکی  رمع  تسا  مزال  نیارباـنب ، دـباییم .
هعومجم اریز ، تسا . هتسویپ  عوقو  هب  مالّسلا  هیلع  يرکـسعلا  نسحلا  نب  دمحم  هلا ، هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  لآ  يدهم  مهدزاود ، ّیـصو 

. دیاین تسار  ناشیا  ریغ  رب  هدوب و  قداص  روکذم  هناگهدزاود  ناماما  رب  اهنت  تایاور  نآ 

: تایاور نیا  یقیقح  موهفم 

مامت یتسردان  هب  هدروآ و  تسد  هب  ار  اهنآ  یقیقح  موهفم  میناوتب  ات  مینکیم  هعجارم  هدـش  رکذ  تاـیاور  هعومجم  هب  رظن  تقد  اـب  نونکا 
رارق هب  درک  هدافتـسا  ناوتیم  ثیداحا  نیا  زا  قیقد  رظن  اب  هچ  نآ  میربب . یپ  اراکـشآ  دنرادن ، مه  یناسمه  رگیدـکی  اب  هک  تاهیجوت  نیا 

: تسا ریز 
زواجت نت  هدزاود  زا  مالسا  نایاوشیپ  ربمایپ و  يافلخ  هرامش  - 1
90 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 

خیش هتشون  هب  خساپ  رد  هلآ : هیلع و  هللایلص  ربمایپ  تنس  میرک و  نآرق  رد  مالسلاهیلع  یلع  تیالو 
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. دناشیرق زا  یگمه  و  دنکیمن ؛
: الثم دراد . دوجو  ثیداحا  نیا  زا  ياهراپ  رد  هک  تسا  یحیرص  نشور و  ظافلا  اعّدا ، نیا  رب  ام  لیلد 

«1 « » شیرق نم  مهلک  امّیق  رشع  انثا  ۀّمألا  هذهل  نوکی  «و 
. دناشیرق زا  همه  هک  تسا  تسرپرس  هدزاود  تما  نیا  يارب 

: ای و 
«2  ...« » ۀفیلخ رشع  انثا  ۀّمألا  هذه  کلمی  »
. دوب دهاوخ  هفیلخ  هدزاود  تما  نیا  يارب 

: ای و 
«3 « » شیرق نم  مهّلک  ۀفیلخ  رشع  انثا  يدعب  نوکی  »

. دنتسه شیرق  زا  همه  هک  دوب  دنهاوخ  هفیلخ  هدزاود  نم  زا  دعب 
اـفلخ و دادـعت  راـصحنا  اـقیقد  نآ ، لاـثما  و  دوب » دـهاوخ  هفیلخ  هدزاود  تما  نیا  يارب   » و دـشابیم » هفیلخ  هدزاود  نم  زا  دـعب   » تـالمج

. دنکیم نایب  نت  هدزاود  رد  ار  تما  ناتسرپرس 
. دوب دنهاوخ  تّما  نایم  رد  تمایق  زور  ات  هتسویپ  روطهب  افلخ  نایاوشیپ و  نیا  - 2

: دنکیم لقن  ربمایپ  زا  دوخ  حیحص  باتک  رد  ملسم  مینکیم ، هعجارم  دوجوم  تایاور  هب  زین  نخس  نیا  تابثا  يارب 
، دنشاب هدنام  یقاب  نت  ود  یتح  ناهج  رد  هکیمادام  تفالخ  رما 

______________________________

ثیداحا 164 و 165 و 166. ، 27 لامعلا 13 / زنک  (- 1)
. ردصم نامه  (- 2)
. ردصم نامه  (- 3)

91 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 
«. 1  » دوب دهاوخ  شیرق  رد 

. درادیم مالعا  ناهج  نایاپ  ات  ار  افلخ  تفالخ و  موادت  اقیقد  هدمآ ، ّتنس  لها  یثیدح  رداصم  نیرتربتعم  رد  هک  ثیدح  نیا 
: میئامنیم رارکت  میدرک  لقن  هتشذگ  رد  هک  ار  یثیدح  کنیا 

«. 2  » دنام دهاوخ  یقاب  تمایق  ات  دننک  تموکح  امش  رب  هفیلخ  نت  هدزاود  هک  یتقو  ات  نید ، نیا  هتسویپ 
هک ینعم  نیا  هب  درادیم . مالعا  ار  هفیلخ  نت  هدزاود  تفالخ  رانک ، رد  دـهدیم و  دـیون  تمایق  ات  ار  نید  یئاپرب  ینـشور  هب  ثیدـح ، نیا 
دح دیاب  ریزگان  هک  دشابیم ، زین  هفیلخ  نت  هدزاود  تفالخ  نارود  تّدم ، نیا  و  دنامیم ، تمایق  ات  نم  نید  هک  دیامرفیم  حیرـصت  ربمایپ 

. دروخب دنویپ  تمایق  یئاپرب  ات  وا  تفالخ  رصع  هک  دشاب  ینالوط  زارد و  نانچنآ  افلخ  نیا  زا  نت  کی  رمع  لقا ،

؟ دناهدنام نوصم  فیرحت  زا  ثیداحا  نیا  ارچ  هنوگچ و 

روسناس لاگنچ  زا  رگید  ترابع  هب  تسا و  هدـش ، لقن  ثیداحا  هنوگنیا  روطچ  مینیبب  هک  تسا  مزال  زین  ساسح  هتکن  نیا  هب  هجوت  لاـح 
؟ تسا هدش  اهر  اهيوما - هژیو  هب  تفالخ - هاگتسد  باسحیب  ناقفخ  دیدش و 

دوب و كدـنا  زونه  افلخ  دادـعت  دـندرکیم ، لقن  نارگید  يارب  ار  ثیدـح  نیا  ربماـیپ  هباحـص  راـبنیلّوا  هک  ناـمز  نآ  منکیم  رّوصت  نم 
هک  دنک  ینیبشیپ  تسناوتیمن  همکاح  هاگتسد  نامز ، نآ  رد  هک  تسا  حضاو 

خیش هتشون  هب  خساپ  رد  هلآ : هیلع و  هللایلص  ربمایپ  تنس  میرک و  نآرق  رد  مالسلاهیلع  یلع  تیالو 
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______________________________

. رصم پاچ  ، 3 ملسم 6 / حیحص  (- 1)
ح 162. ، 27 لامعلا 13 / زنک  و  ، 4 ملسم 6 / حیحص  (- 2)
92 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 

، دـندرکیم هدـنیآ  رد  ار  یتسبنب  نینچ  ینیبشیپ  ماگنه  نآ  رگا  و  دـش . دـهاوخ  راچد  نآ  ریـسفت  هیجوت و  يارب  یلکـشم  هچ  هب  اهدـعب 
هک دشیم  يراکتـسد  فیرحت و  یلکـش  هب  لقاال  ای  و  دیـسریمن ، ام  تسد  هب  افلخ  بتکم  نوتم  نیرتربتعم  رد  ثیدـح  نیا  کش  نودـب 

تاـفیرحت هطـساو  هب  يوـبن  رگنـشور  ربـتعم و  ثیداـحا  زا  يرایـسب  هک  روـط  ناـمه  دوـش . رثایب  هدـیرفاین و  یلکـشم  ناـشیا  يارب  رگید 
. تسا هدش  یثنخ  يراکتسد و  افلخ  بتکم  تاور  نادنمشناد و 

هک ینعم  نیا  هب  دوب . هدیـسرن  نت  هدزاود  هب  زونه  افلخ  ددـع  ثیدـح ، لقن  ماگنه  رد  هک  تسا  نیا  روبزم  ثیدـح  راشتنا  تلع  نیارباـنب ،
نیاربانب دـناهدوبن . رتشیب  نت  ای 7  یمـسر 6  يافلخ  نامز  نآ  ات  و  دوب ، هیواعم  نب  دـیزی  اـی  هیواـعم  تموکح  رـصع  رد  ثیدـح  نیا  لـقن 

رشن زا  يریگولج  ناکما  رگید  تشذگ  نت  هدزاود  زا  افلخ  ددع  هک  ینامز  و  تسا . هدرکیمن  رطخ  ساسحا  نآ  رشن  زا  تفالخ  هاگتـسد 
. تشادن دوجو  اهنآ  فیرحت  رییغت و  ای  ثیداحا و  نیا 

هدزاود ینعی  تیبلا : لها  بتکم  حرط  اهنت  تسا  هدـش  هتفگ  روکذـم  ثیداحا  هیجوت  رد  هک  یتقیقح  زا  رود  فلتخم و  ضورف  هب  هجوت  اب 
. دشابیم روبزم  ثیداحا  اب  قیبطت  لباق  هک  تسا  موصعم  ماما 

افلخ بتکم  یثیدح  تافنصم  دیناسم و  ننس و  حاحص و  مامت  رد  هک  تسا  اجنآ  زا  رتشیب  ثیدح  نیا  تیمها  میوشیم  روآدای  همتاخ  رد 
. دنراد لوبق  ار  نآ  رابتعا  تحص و  ناگمه  دراد و  دوجو 
93 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 

چولب ياقآ  مود  راتفگ  خساپ 

هراشا

: دناهتشون مهن  هحفص  رد  مالّسلا  هیلع  يدهم  ترضح  هرابرد  چولب  ياقآ 
یفرعم دوخ  نیـشناج  ار  ماما  هلا 12  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  وت  لایخ  هب  اریز  تسا  دراو  وت  يدـهم  رب  دـیریگیم  ام  رب  هک  يداریا  نامه 

بیغ شیپ  لاس  ار 1200  يدهم  امش  اما  يدهم  ات  دش  نیشناج  نیسح  نسح ، ترضح  زا  دعب  دش  نیشناج  نسح  تشگ ، دیهش  یلع  درک 
ادخ فرط  زا  نم  هک  دنک  اعدا  دناوتیمن  سک  چیه  نیمز  هرک  يور  رد  الاح  دیدرک و  اهر  نیـشناج  نودب  ار  مالـسا  هناخراک  دـیدرک و 

؟ دیرامشیم درخ  زا  رود  ار  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  راک  دینادیم و  هنالقاع  ار  يدهم  راک  نیا  ارچ  بوخ  متسه  مدرم  ربهر 
: مییوگیم راتفگ  نیا  هب  خساپ  رد 

يدهم  ات  تسا .....  هدرک  یفرعم  دوخ  نیشناج  ار  ماما  هلا 12  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  وت  لایخ  هب  دیاهتفگ : هکنیا  الوا -
ترضح  ات  نیشناج  هدزاود  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ترضح  نییعت  هب  هدیقع 

94 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 
ام تسا  هدـش  تیاور  نیقیرف  هحیحـص  تاـیاور  رد  تسین و  هعیـش  هب  صوـصخم  زورما  هب  اـت  ترـضح  نآ  تبیغ  مالّـسلا و  هـیلع  يدـهم 

هتشذگ ثحب  رد  ربمایپ  زا  سپ  ماما  هدزاود  ینیشناج  رد  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  زا  ار  افلخ  بتکم  هحیحـص  ياهتیاور  تسخن 
. میدروآ
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: چولب ياقآ  شیامرف  دروم  رد 
«. دیدرک اهر  نیشناج  نودب  ار  مالسا  هناخراک  «و 

. ربمایپ یصو  ای  دنشاب  ربمایپ  هچ  میتسه  ناماما  هفیظو  تخانش  هب  جاتحم  ضارتعا  نیا  هب  خساپ  رد  ام 
. دوشیم صخشم  ناماما  هفیظو  ناربمایپ ) هریس  تایاور و   ) تسا هدمآ  تنس  نآرق و  رد  هرابنیا  رد  هچنآ  یسررب  اب 

میرک نآرق  رد  فلا :

: دیامرفیم لحن  هروس  هیآ 35  رد  - 1
ُنِیبُْملا  ُغالَْبلا  اَّلِإ  ِلُسُّرلا  یَلَع  ْلَهَف 

»؟ تسه تلاسر  غیلبت  زج  ياهفیظو )  ) ناربمایپ رب  ایآ  »
: تسا هدمآ  هدئام  هروس  هیآ 99  رد  - 2

َنوُُمتْکَت  ام  َو  َنوُْدُبت  ام  ُمَْلعَی  ُهَّللا  َو  ُغالَْبلا  اَّلِإ  ِلوُسَّرلا  یَلَع  ام 
«. دنادیم دیرادیم  ناهنپ  ار  هچنآ  راکشآ و  ار  هچنآ  دنوادخ  درادن و  یهلا )  ) مایپ ندیناسر  زج  ياهفیظو  ربمایپ  »

: تسا هدمآ  رونلا  هروس  هیآ 54  رد  - 3
* ُنِیبُْملا ُغالَْبلا  اَّلِإ  ِلوُسَّرلا  یَلَع  ام  َو 

تنس 120  میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  تسا .» هدش  نایب  رما  نیا  رگید  تایآ  رد  نینچمه  «و 
***

95 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 
چولب  ناملس  وبا  ياقآ  بانج 

: دیاهتشون دیاهدومرف  رشن  هعیش  هبرجتیب  ناوج  کی  مانب  هک  ياهیرشن  مهن  هحفص  رد 
سکچیه نیمز  هرک  رد  الاح  دیدرک و  اهر  نیـشناج  نودب  ار  مالـسا  هناخراک  دـیدرک و  « 1  » بیاغ لاس  تسیود  رازه و  ار  يدـهم  اـمش 

هیلع و هّللا  یّلص  دمحم  راک  دینادیم و  هنالقاع  ار  يدهم  راک  نیا  ارچ  بوخ  متسه  مدرم  ربهر  ادخ  فرط  زا  نم  هک  دنک  اعدا  دناوتیمن 
؟ دیرامشیم درخ  زا  رود  ار  هلا 

: مییوگیم ضارتعا  نیا  هب  خساپ  رد 
اجنیا رد  دنـشابیم و  هدـیقع  نیا  رب  زین  افلخ  بتکم  ناوریپ  نادنمـشناد  اـملع و  هکلب  تسین  ربماـیپ  تیب  لـها  نایعیـش  صاـخ  هدـیقع  نیا 

: تسا هدمآ  افلخ  بتکم  بتک  رد  هک  میروآیم  ار  ياهحیحص  تایاور 

. تسا هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  مانمه  مالّسلا  هیلع  يدهم 

: دومرف هک  دننک  تیاور  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  بتک  رگید  دواد و  وبا  ننس  يذمرت ، ننس  رد 
«2 !« » ددرگ برع  مکاح  تسا ، نم  مانمه  هک  متیب ، لها  زا  يدرم  ات  دریگن  نایاپ  ایند  »

دیعس وبا   » زا بتک  رگید  و  دمحا ، دنسم  مکاح ، كردتسم  رد  و 
______________________________

دوب دیدرک  تبیغ )  ) چولب راتشون  رد  (- 1)
ءایلوالا ج 5/ ۀیلح  ثیدح 4282 .  707 - 106 ۀیوبنلا ج 4 / ۀنسلا  ءایحا  راد  پاچ  7 و  دواد ج 2 / وبا  ننس  ، 74 ج 9 / يذمرت ، ننس  (- 2)

خیش هتشون  هب  خساپ  رد  هلآ : هیلع و  هللایلص  ربمایپ  تنس  میرک و  نآرق  رد  مالسلاهیلع  یلع  تیالو 
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.75
و تسا » نم  قلخ  وا  قـلخ  و  : » هک تداـیز  نیا  اـب   188 لوا ج 7 / پاـچ  لاـمعلا ، زنک  . 388 دادغب ج 4 / خـیرات  . 376 دمحا ج 1 / دنـسم 

.58 ج 6 / َۀَعاَّسلا ...  اَّلِإ  َنوُرُْظنَی  ْلَهَف  هیآ : هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  هروس  ریسفت  رد  یطویس ، ریسفت 
96 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 

: دومرف هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دیوگ : يردخ »
، دیامن رپ  داد  لدع و  زا  ار  نآ  دنک و  مایق  متیب  لها  زا  يدرف  سپس  ددرگ ؛ هتـشابنا  ینمـشد  متـس و  ملظ و  زا  نیمز  ات  ددرگن  اپرب  تمایق  »

«1 « » دوب هدش  هتشابنا  متس  ملظ و  زا  هک  هنوگ  نامه 

تسا مالّسلا  مهیلع  تیبلا  لها  زا  يدهم 

: دومرف هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  : » دیوگ هریره » وبا   » زا داهج ، باوبا  رد  هجام  نبا  ننس  رد 
تاعافترا دسر و  تموکح  هب  متیب  لها  زا  يدرم  ات  دنادرگ  ینالوط  ار  زور  نآ  لج  ّزع و  يادـخ  دـشابن ، یقاب  زور  کی  زج  ایند  زا  رگا  »

«. دریگب رایتخا  رد  ار  هینطنطسق  ملید و 
یّلـص ادخ  لوسر  دیوگ : مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  بتک  رگید  دمحا و  دنـسم  رد  و  يدهم ، جورخ  باب  باتک  نامه  نتف  باوبا  رد  زین  و 

: دومرف هلا  هیلع و  هّللا 
«2 «. » دزاسیم مایق  هدامآ  بش  کی  رد  ار  وا  دنوادخ  تسا و  تیبلا  لها  ام  زا  يدهم  »

: دومرف هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دیوگ : يردخ » دیعس  وبا   » زا مکاح  كردتسم  رد  و 
، دنادرگ هتشابنا  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  هک  ینارون  یناشیپ  هرهچ و  نیزارف  ینیب ، هدیشک  تسا : تیبلا  لها  ام  زا  يدهم  »

______________________________

. بتک رگید  و  ، 58 یطویس ج 6 / ریسفت  . 36 دمحا ج 3 / دنسم  . 101 ءایلوالا ج 3 / هیلح  ، 557 مکاح ج 4 / كردتسم  (- 1)
لبنح نب  دمحا  هبیش و  یبا  نبا  ار  ثیدح  نیا  دیوگ  هک  ، 58 یطویس ج 6 / ریسفت  ، 84 دمحا ج 1 / دنسم  . 177 ءایلوالا ج 3 / ۀیلح  (- 2)

ثیدح 4085. نتفلا  باتک  هجام  نبا  ننس  دناهدرک و  تیاور  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  هجام  نبا  و 
97 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 

«1  ...« » دوب و هتفرگ  یهوبنا  متس  ملظ و  زا  هک  هنوگ  نامه 

تسا مالّسلا  اهیلع  همطاف  نادنزرف  زا  يدهم 

: دومرفیم هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  مدینش  دیوگ : هملس » ما   » زا دواد  وبا  ننس  رد 
«2 «. » همطاف نادنزرف  زا  تسا و  نم  ترتع  زا  يدهم  »

: دومرف هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دیوگ : مالّسلا » هیلع  یلع   » زا لامعلا  زنک  رد  و 
«3 « » همطاف نادنزرف  زا  تسام ؛ زا  يدرم  يدهم  »

تسا مالّسلا  هیلع  نیسح  نادنزرف  زا  يدهم 

: دومرف هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دیوگ : يراصنا » بویا  وبا   » زا یبقعلا  رئاخذ  رد 
«4 «. » دوشیم هداز  نیسح - نسح و  ینعی  ود - نیا  زا  تما  نیا  يدهم  »
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( تسین نآرق  رد  یلع  تیالو  ارچ   ) چولب معنملادبعناملسوبا 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 85ناهفصا   هحفص 55 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.ghaemiyeh.com


: دومرف هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دیوگ : هفیذح »  » زا یبقعلا  رئاخذ  رد  زین  و 
ددرگیم ینالوط  زور  نآ  دنامن ، یقاب  زور  کی  زج  ایند  زا  رگا  »

______________________________

وا ج 4/ ننـس  136 و  دواد ج 6 / یبا  ننس  تسا . حیحـص  ملـسم  طرـش  ساسا  رب  ثیدح  نیا  دیوگ : . 557 مکاح ج 4 / كردتـسم  (- 1)
ثیدح 4285.  107

جورخ باب  نتفلا ، باوبا  هجام ، نبا  حیحـص   134 دواد ج 7 / وبا  ننـس  و  ثیدح 4284 ،  7 يدهملا ج 4 / باتک  دواد  وبا  حیحـص  (- 2)
زا تسا و  قح  مالّـسلا - هیلع  يدهم  ینعی  وا - و  : » دیوگ ، 557 مکاح ج 4 / كردتـسم  تسا » همطاف  نادنزرف  زا  يدهم  : » دیوگ يدهملا 

هروس ریسفت  رد   58 یطویـس ج 6 / ریـسفت  تسا ». همطاف  دالوا  زا  يدهم  : » دیوگ . 24 یبهذ ج 2 / لادتعالا  نازیم  دـشابیم ». همطاف  دالوا 
. دناهدرک تیاور  هملس » ما   » زا مکاح  یناربط و  دواد و  وبا  ار  ثیدح  نیا  دیوگ : هک  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم 

.261 لوا ج 7 / پاچ  لامعلا ، زنک  (- 3)
.136 یبقعلا ، رئاخذ  (- 4)

98 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 
«. دزیگنارب تسا  نم  مانمه  هک  ار  منادنزرف  زا  يدرم  دنوادخ  ات 

«. دز مالّسلا  هیلع  نیسح  رب  دوخ  تسد  اب  و  مدنزرف » نیا  زا  هللا »؟ لوسر  ای  تنادنزرف  مادک  زا  : » تفگ ناملس 
: دننادیم مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دنزرف  ار  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  هک  تنس  لها  ياملع  زا  یخرب  *** 

پاچ ص 88  لووئـسلا » بلاطم   » دوخ باتک  رد  ای 654 ه ) يافوتم 652   ) یعفاش یبلح  هحلط  نب  دمحم  ملاس  وبا  نیدـلا  لامک  خیـش  - 1
: دیوگ 1287 ه )  ) ناریا

نب مظاکلا  یـسوم  نب  اضرلا  یلع  نب  عناقلا  دـمحم  نب  لکوتملا  یلع  نب  صلاخلا  نسحلا  نب  دـمحم  مساـقلا  وبا  هراـبرد  مهدزاود  باـب  )
يدهم نامه  بلاط ، یبا  نب  نینمؤملا  ریما  یضترملا  یلع  نب  دیهشلا )  ) نیسحلا نبا  نیدباعلا  نیز  یلع  نب  رقابلا  دمحم  نب  قداصلا  رفعج 

. داب نانآ  رب  وا  تاکرب  تمحر و  ادخ و  مالس  هک  دشابیم ، رظتنم  حلاص  فلخ  تجح 
: تسا هدش  روآدای  ار  تایبا  نیا  سپس  و 

هایاجس  هاتآ  قحلا و  جهنم  انادههللا  هدیأ  دق  ۀجحلا  فلخلا  اذهف 
هالحتف  میظع  لضف  یلح  هاتآ  وهاقرم  دییأتلاب  ءایلعلا  يرذ  یف  یلعأ  و 

هانعم  كردأ  اذا  لاق  امب  ملعلا  وذ  وهانیور  دق  الوق  هللا  لوسر  لاق  دق  و 
هامس  فصولا و  ۀبسنلاب و  هادبأ  دق  وهامسمب  تءاج  يدهملا  یف  رابخالا  يری   99 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 

هارسم  هاسرم و  ءارهزلا  هتعضب  نم  وهایحم  قارش  ینم ال  هلوق  یفکی  و 
اوداف  امب  اوتام  ام  يدهملا  وه  اولاق  نافهابشا  لاثمأ و  تیدأ  ام  غلبی  نل  و 

. تسا هدیشخب  ودب  ار  نآ  ياهیکین  هدرک و  تیاده  قح  جهنم  هب  ار  ام  و  هدومرف ، دییأت  ادخ  ار  تجح  فلخ  نیا  هک  یتسار  هب  »
. تسا هدش  هتسارآ  دنادب  هدوشخب و  شمیظع  لضف  ياههماج  و  هداد ، شتعفر  دیؤم  عیفر و  ینادناخ  رد  و 

. میدرک تیاور  ار  نآ  ام  هک  هدومرف  ینخس  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  و 
دیامن كرد  ار  ترضح  نآ  نخس  يانعم  رگا  دنمشناد  و 

. تسا هتخاس  شراکشآ  ندرب ، مان  فصو و  تبسن و  اب  هک  تسا  قداص  یمسم  نیا  رب  اهنت  يدهم »  » هرابرد هدیسر  تایاور  هک  دباییمرد 
هدنسب وا  هاگیاپ  هاگیاج و  هرهچ و  یفرعم  يارب  تسا ،» ارهز  نم  نت  هراپ  زا  : » هدومرف هک  نآ  و  تسا ؛» نم  زا  «: » یّنم : » هدومرف هک  نامه  و 

خیش هتشون  هب  خساپ  رد  هلآ : هیلع و  هللایلص  ربمایپ  تنس  میرک و  نآرق  رد  مالسلاهیلع  یلع  تیالو 
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. تسا
. دیسر دهاوخن  مدرمشرب  هچنادب  زگره  يدننام  لثم و  چیه  و 

.« دناهدشن راکهدب  دوخ  هتفگ  رطاخ  هب  تسا » يدهم  وا  : » دنیوگب رگا  سپ 
: دیوگ سپس 

ياج  رب  ياههنامیپ  زا  هدرک و  هیذغت  توبن  لیصا  ياههشیر  زا  »
100 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 

. تسا هدیشخب  تیعطق  ار  نآ  هتفای و  يرترب  فرش  تافص  رد  هدیدرگ و  باریس  شروخشبآ  ياههراصع  زا  تسا و  هدیشون  هدنام 
شبابـسا نداعم و  زا  ار  تیادـه  هویم  هدز و  هیکت  شلیـصا  يادـنلب  رب  باستنا  هاگن  هب  هتخاس و  دوخ  نآ  زا  ار  هاـگیاج  نیرترب  بسن  رد  و 

. تسا هتفرگرب 
. تسا نمادکاپ  كاپ  هداز  وا  يرآ 

. تسا لوصا  رصانع و  فرشا  هک  یلصا  تسوا ؛ لصا  تلاسر  تسا و  هللا  لوسر  نت  هراپ  املسم  هک  نامه 
« لقیص  » مان هب  هک  دلو » ما   » شردام و  صلاخلا » نسحلا   » شردپ هدوب و  258 ه )  ) ناضمر رد 23  ءارماس ] يأر -[ » نم  رس   » رد شدلوت  اّما 
و دشاب ، حلاص  فلخ  و  تجح »  » شبقل و  مساقلا » وبا   » شاهینک دمحم »  » شدوخ مان  اما  تسا . هدـش  هتفگ  زین  نآ  ریغ  دـشاب و  همیکح »  » و

. تسا هدش  هتفگ  مه  رظتنم » »
. تسا رظتنم » دوعوم  يدهم   » نامه وا  هک  هدش  روآدای  ار  ثیداحا  سپس 

ار همه  هتـشاد و  نایب  رمع و ....  لوط  تبیغ و  تهج  زا  هدـش ، مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  لاوحا  هرابرد  هک  ار  یتاضارتعا  زا  یخرب  سپس 
. تسا هداد  وکین  یخساپ 

هیحلاص رد  هک  يافوتم 638 ه )  ) یعفاش یسلدنا  یئاط  یمتاح  نبا  هب  فورعم  دمحم  نب  یلع  نب  دمحم  هللا  دبع  وبا  نیدلا : یحم  خیش  - 2
: دیوگ دوخ  تاحوتف  باتک  زا  ( 336  ) باب رد  وا  دوشیم : ترایز  شربق  تسا و  نوفدم  ماش 

وا مایق  یلو  درک  دهاوخ  مایق  املسم  مالّسلا  هیلع  يدهم  هک  دینادب  »
101 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 

یقاب زور  کی  اهنت  ایند  رمع  زا  رگا  و  دـنادرگ . شاهتـشابنا  لدـع  طسق و  زا  وا  دـشاب و  هتفرگ  ارف  روج  ملظ و  ار  نیمز  هک  تسا  یماگنه 
نادنزرف زا  تسا ، هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  ترتع  زا  وا  دسرب . تیالو  هب  هفیلخ  نیا  ات  دـنادرگ  ینالوط  ار  زور  نآ  دـنوادخ  دـشاب ،

دمحم ماما  دنزرف  یقنلا  یلع  ماما  دنزرف  يرکـسع » نسح   » شردپ تسا و  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  شدـج  اهنع ) هللا  یـضر   ) همطاف
دنزرف نیدباعلا  نیز  ماما  دنزرف  رقاب ، دمحم  ماما  دنزرف  قداص ، رفعج  ماما  دـنزرف  مظاک  یـسوم  ماما  دـنزرف  اضرلا  یلع  ماما  دـنزرف  یقت ،

 ]- ماقم نکر و  نیب  ناناملـسم  تسا و  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  مانمه  مهنع ) هللا  یـضر   ) بلاط یبا  نب  یلع  دـنزرف  نیـسح  ماما 
. دننکیم تعیب  وا  اب  مالّسلا  هیلع  میهاربا  ماقم  هبعک و  راوید 

ياتمه قالخا  رد  سکچیه  نوچ  ترضح ؛ نآ  نود  ام  يوخ  قلخ و  رد  تسا و  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هیبش  امیـس  تقلخ و  رد 
یمیظع قـالخا  ياراد  وت  هک  یتسارب  « » 1  » ٍمیِظَع ٍُقلُخ  یلََعل  َکَّنِإ  َو  دیامرفیم : لاعتم  يادخ  هک  دـشابن  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 
تلادع مدرم  اب  دنکیم و  میسقت  هیوسلاب  ار  لاملا  تیب  دناهفوک . لها  زا  شنارای  نیرتشیب  تسا . یباقع  شاینیب  دنلب و  شایناشیپ  یتسه »

اجنآ ات  ار  يو  هماج  دراد  رارق  شیور  ارف  هک  یلاوما  زا  وا  و  شخبب ) میاطع  يدـهم ! يا  : ) دـیوگیم دـیآیم و  يدرم  هکناـنچ  دزرویم ،
«. دنکیم هتشابنا  دراد  ار  شندرب  ناوت  هک 

. دزادرپیم وا  لاعفا  زا  یخرب  فاصوا و  لقن  هب  سپس 

خیش هتشون  هب  خساپ  رد  هلآ : هیلع و  هللایلص  ربمایپ  تنس  میرک و  نآرق  رد  مالسلاهیلع  یلع  تیالو 
( تسین نآرق  رد  یلع  تیالو  ارچ   ) چولب معنملادبعناملسوبا 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 85ناهفصا   هحفص 57 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.ghaemiyeh.com


ص 131  ) باب 2 نیبغارلا  فاعسا  رد  زین  نابصلا » نبا   » ار روما  نیا 
______________________________

4 ملقلا / (- 1)
102 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 

. تسا هدروآ  ( 133 ص 131 -  ) راصبالا رون  هیشاح  رد  ( 133 - 
: تسا هدروآ  زین  باب 366  « 1  » تاحوتف رد  هک  تسا  رعش  نیا  مالّسلا  هیلع  ماما  فاصوا  رد  نیدلا  یحم  خیش  راعشا  هلمج  زا  : » دناهتفگ

دیبی  نیح  يدنهلا  مراصلا  وهدمحا  لا  نم  يدهملا  دیسلا  وه 
دوجی  نیح  یمسولا  لباولا  وهۀملظ  مغ و  لک  ولجی  سمشلا  وه 

. تسا دمحا  لآ  يدهم  دیس و  نامه  وا  »
دنکیم دوبان  ار  مصخ   ] هک تسا  يدنه  يریشمش  نامه  وا 

. دنکیم فرطرب  ار  یتملظ  هودنا و  ره  هک  تسا  يدیشروخ  نامه  وا 
. دزیریم ورف  هنامیرک  هک  تسا  يراهب  ناراب  نامه  وا 

رخآ رد  هک  ار  يدـهم  ناریزو  هاگیاج  ( 336  ) باب رد  هیکم  تاحوتف  رد  یبرع  نیدلا  یحم  خیـش  دـیوگ : ص 467 )  ) ةدوملا عیباـنی  رد  و 
: دیوگ هدش و  روآدای  تسا ، هداد  ار  شتراشب  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  و  دنکیم ، روهظ  نامزلا 

لدع طسق و  وا  دشاب و  هدش  هتـشابنا  ملظ  روج و  زا  نیمز  هکیلاحرد  دنکیم  مایق  هک  تسا  ياهفیلخ  ار  يادـخ  تسا و  تیبلا  لها  زا  وا  »
هّللا یّلـص  ربمایپ  ترتع  زا  يدرف  ات  دنادرگ  ینالوط  ار  زور  نآ  دنوادخ  دشاب  هدنامن  زور  کی  زج  ایند  زا  رگا  دـهد و  شرتسگ  نآ  رد  ار 

. دنتسه هفوک  لها  وا  هب  مدرم  نیرتهدنورگ  دوشیم و  تعیب  وا  اب  ماقم  نکر و  نیب  دسرب . تموکح  هب  هلا  هیلع و 
______________________________

ت) د .  ) تسیفوا رداص - راد  توریب  328 ط  تاحوتفلا ج 3 / (- 1)
103 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 

یسک ره  دنکیم و  مایق  نید  ترطف  هاگ  هب  دربیم و  نایاپ  هب  ار  تواضق  دزرویم و  تلادع  تیعر  اب  دنکیم و  میـسقت  هیوسلاب  ار  لاوما 
رگا هک  ياهنوگ  هب  دنکیم ، هدایپ  تسه  هک  هنوگ  نامه  ار  مالـسا  نید  ددرگ . راوخ  دـنک  هزیتس  وا  اب  یـسکره  دوشیم و  هتـشک  دریذـپن 

. دنامیمن یقاب  یـصلاخ  نید  زج  درادیمرب و  نیمز  زا  ار  بهاذـم  دادیم . ماجنا  ار  نامه  دوب  هدـنز  زین  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 
رایتخا رد  هچنادب  دنناساره و  وا  توطس  تردق و  زا  نوچ  دنیآرد  وا  نامرف  تحت  هتساوخ  ان  هک  دنزادرپهیرظن  ياملع  نادلقم  وا  نانمشد 

وا اب  دوهـش  فشک و  يور  زا  قیاقح  لها  لاعتم و  يادخ  هب  نافراع  دندونـشخ و  وا  دوجو  هب  ناناملـسم  هماع  دنراد . دیما  هتـسبلد و  دراد 
شود هب  ار  تکلمم  راب  هک  دـنیوا  ناریزو  اهنآ  دـنیامنیم . شیرای  هدرک و  هماقا  ار  شتوعد  هک  تسا  یهلا  ینادرم  ار  وا  دـننکیم . تعیب 

.« دشکیم
هک تسا  يراوتـسا  هدـش و  دـییأت  هفیلخ  وا  درابیم . هنامیرک  هک  تسا  يراهب  نارای  نامه  دـمحآ و  لآ  يدـهم  دیـس و  نامه  وا  : » دـیوگ

دـشابن اهنآ  نیب  رد  برع  دنـشاب و  برع  ریغ  زا  وا  ناریزو  دـباییم و  نایرج  سنا  نج و  نیب  رد  شتلادـع  دـمهفیم و  ار  تاناویح  نخس 
وا تسا . هدرکن  یناـمرفان  ار  ادـخ  زگره  وا  دـشابن  ناـشدوخ  سنج  زا  هک  تسا  یناـبهگن  ار  اـهنآ  دـنیوگیم . نخـس  یبرع  ناـبز  هب  یلو 

.« تسا نانیما  لضفا  ناریزو و  صخا 
: دیوگ راصبالا » رون   » هیشاح ص 131 رد  بغارلا » فاعسا   » رد و 

نب  یلع  ماما  دنزرف  وا  تسا ...  یعطق  مالّسلا  هیلع  يدهم  مایق  هک  نادب  »

خیش هتشون  هب  خساپ  رد  هلآ : هیلع و  هللایلص  ربمایپ  تنس  میرک و  نآرق  رد  مالسلاهیلع  یلع  تیالو 
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104 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 
. تسا هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  مانمه  و  مهنع ) هللا  یضر   ) بلاط یبا 

، ترـضح نآ  نود  قلخ  رد  تسا و  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  دننامه  قلخ  رد  دـننکیم . تعیب  وا  اب  ماقم  نکر و  نیب  رد  ناناملـسم 
ار لاوما  دـننکیم . شترـصن  نیریاـس  زا  شیب  هفوک  مدرم  تسین . هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  ياـتمه  قـالخا  رد  سکچـیه  نوـچ 

لوسر زا  دنکیم  یگدنز  لاس   ] هن ای  تفه  ای  چنپ  دوریم و  هار  وا  يور  ارف  رـضخ  دزرویم . تلادع  تیعر  اب  دـنکیم و  میـسقت  هیوسلاب 
رفن رازه  داتفه  اب  ار  مور  درادیم . شراوتـسا  هدـیدان  هک  دراد  ياهتـشرف  دـنکیمن . اطخ  زگره  هدرک و  يوریپ  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ 

يراج ار  هیزج »  » مکح دنادرگ . هدنز  زیزع و  وا  تسد  هب  ار  هدرم  هدشراوخ و  مالـسا  دنوادخ  دنکیم ...  حتف  ریبکت  هلیـسو  هب  ناناملـسم 
مالسا ساسا  رب  وا  مکح  ددرگ . راوخ  دنک  هزیتس  سکره  هتشک و  دریذپن  سکره  دناوخیم و  ارف  لاعتم  ادخ  يوس  هب  تردقاب  دنکیم و 

رب نوچ  دنوشیم ، ریگلد  وا  زا  رطاخ  نیدب  اهنآ  دنکیم و  تفلاخم  املع  اب  ماکحا  زا  يرایـسب  رد  تسا و  يزادرپهیرظن  زا  صلاخ  بان و 
همه دنک  مایق  هک  یماگنه  يدهم  هک  نادب  دیوگ : سپـس  تسا ...  هدـیرفاین  يدـهتجم  اهنآ  ناماما  زا  سپ  لاعتم  يادـخ  هک  دـننامگ  نیا 
نانآ دنیامنیم . شترـصن  هدرک و  هماقا  ار  شتوعد  هک  تسا  یهلا  ینادرم  ار  وا  دننک و  يدونـشخ  وا  دوجو  هب  ماع  صاخ و  زا  ناناملـسم 

رد میرم  نب  یسیع  دننکیم . يرای  هتشاذگ  شاهدهع  هب  ادخ  هچنآ  رب  ار  وا  دنریگیم و  شود  رب  ار  تکلمم  نیگنس  راب  هک  دنیوا  ناریزو 
دزن هداد ، هیکت  شتسار  پچ و  هتشرف  ود  رب  هکیلاحرد  قشمد ، قرش  ءاضیب  هرانم 

105 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 
 ....«. دنوریم ورف  نابایب  رد  شناهاپس  دوشیم و  هتشک  قشمد  یحاون  رد  یتخرد  دزن  ینایفس »  » وا نامز  رد  دیآیم ..  دورف  وا 

. تسا هدرک  لقن  تارابع  نامه  اب  هدروآ ، تاحوتف  زا  نیبغارلا  فاعسا  رد  نابص » نبا   » هک ار  هچنآ  مود  لصف  ص 104 )  ) قراشم رد  و 
نیا ص 321 » سیمخلا ج 2  خـیرات   » دوخ باـتک  رد  يافوتم 966 ه )  ) یکلام يرکب  راـید  نسح  نب  دـمحم  نب  نیـسح  یـضاق  نینچمه 

. تسا هدرک  ینعم  هب  لقن  ظافلا  رد  فیرعت  فالتخا و  راصتخا و  اب  ار  بلاطم 
راـبخا یف  ناـیبلا   » دوخ باـتک  رد  هک  تسا  يافوتم 658 ه )  ) یعفاش یجنگ  یـشرق  دـمحم  نب  فسوی  نب  دـمحم  هللا : دـبع  وبا  خیـش  - 3

: دیوگ مالّسلا  هیلع  يدهم  ياقب  زاوج  رب  تلالد  رد  باب 25 ) ص 336   ) رد نامزلا  بحاص 
.« تسا یقاب  دوجوم و  هدنز و  نونکات  شتبیغ  عورش  زا  وا  تسا . يرکسع  نسح  دنزرف  يدهم  »

. تسا هدروآ  ص 471 )  ) هدوملا عیبانی  رد  هک  هنوگ  نامه  )
هلا هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  تفگ : هک  دـنک  تیاور  هریره  وـبا  زا  دـنه 1372 ه ) پاچ  ص 357  ج 3   ) دوخ حیحـص  رد  يراـخب  و 

: دومرف
«. دشاب ناتدوخ  زا  امش  ماما  دیآ و  دورف  امش  نیب  رد  میرم  نب  یسیع  هک  یماگنه  دوب  دیهاوخ  هنوگچ  »

. تسا هدمآ  يراخب  تارابع  نامه  اب  ج 2 ص 267 )  ) دوخ ننس  رد  زین  هجام  نبا  ار  ثیدح  نیمه 
: تفگ هک  دناهدرک  تیاور  یلهاب  هماما  وبا  زا  دوخ  دنس  اب  هجام  نبا  دواد و  وبا  دیوگ : يواتفلل ج 2 ص 167 » يداحلا   » باتک رد  و 

106 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 
يدرم ناشیا  ماما  و  دیوگیم -: هک  اجنآ  ات  تخاس  نامهاگآ  دـهدیم  ماجنا  هچنآ  و  لاّجد »  » زا دومرف و  ینارنخـس  ام  يارب  ادـخ  لوسر  »

بقع هب  حبـص  زامن  لاح  رد  ماما  نآ  دـیآیم و  دورف  میرم  نب  یـسیع  ناهگان  دوریم  حبـص  زامن  هماقا  يارب  هک  یماگنه  تسا و  حـلاص 
ورب و شیپ  : » دـیوگیم دـهنیم و  وا  فتک  ود  نیب  ار  دوخ  تسد  یـسیع  هک  درازگب  زامن  اهنآ  اب  دـیایب و  ولج  میرم  نب  یـسیع  ات  دوریم 

.«. درازگیم زامن  اهنآ  اب  ناشماما  و  هدش » هماقا  وت  يارب  نآ  هک  رازگب  زامن 
ار ثیدح  نیا  دیوگ : هدرک و  تیاور  میعن  وبا  نتف  زا  باب 186 ) لوا  پاچ  ج 1 ص 54   ) رد نتفلا » محالملا و   » بحاص ار  يدعب  ثیدح 
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: دیوگ هدرک  تیاور  یلهاب  هماما  وبا  زا 
: دومرف دنیاجک »؟ زور  نآ  رد  ناناملسم  سپ  هللا ! لوسر  ای  : » تفگ کیرش » ّما   » دنار و نخس  لاّجد  زا  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  »

: دوشیم هتفگ  وا  هب  تسا  حلاص  يدرم  زور  نآ  رد  ناناملـسم  ماما  دنکیم و  هرـصاحم  ار  اجنآ  هدرک و  جورخ  سدـقملا  تیب  رد  لاّجد  »
رد دسانشب  ار  وا  ماما  نآ  هک  یماگنه  دیآ و  دورف  نامسآ  زا  میرم  نب  یـسیع  دوش  زامن  دراو  دیوگ و  ریبکت  نوچ  رازگب و  ار  حبـص  زامن 

: دیوگ هداهن و  وا  فتک  ود  نیب  ار  دوخ  تسد  یسیع  هک  دیایب  ولج  یسیع  ات  دور  بقع  هب  زامن  لاح 
.« درازگیم زامن  وا  رس  تشپ  یسیع  و  هدش » هماقا  وت  يارب  نآ  هک  رازگب  زامن  »

: دیوگ ج 2 ص 322 )  ) راونالا قراشم  رد  و 
قرش  ياضیب  هرانم  رب  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  وا -[  نامز  رد  یسیع  »

107 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 
هدرک و عانتما  وا  دننک و  زامن  هماقا  تساوخرد  وا  زا  مدرم  حبص  ماگنه  دنامب و  وا  دزن  دیایب و  يدهم  هدمآ و  دورف  بش  ياهتنا  رد  قشمد 

.« دریگیم یشیپ  یسیع  رب  شربمایپ  تما و  نیا  تمارک  رطاخ  هب  يدهم  و  تسامش » دوخ  زا  امش  ماما  : » دیوگ
؛ دنامیم هدنز  درازگب  زامن  مالّـسلا  هیلع  يدهم  رـس  تشپ  هک  هاگنآ  ات  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  هک  دوشیم  رهاظ  نآ  لاثما  ثیداحا و  نیا  زا 
: دومرف هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  دنامیم  هدنز  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  هنوگ  نامه  تسین  يدیعب  رما  يدـهم  ماما  ندـنام  هدـنز  نیاربانب 

تما نیـشیپ  ياهتما  زا  هک  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  هک  هنوگ  نامه  سپ  دتفایم » قافتا  زین  نم  تما  رد  هداتفا  قافتا  نیـشیپ  ياهتما  رد  هچنآ  »
. تسا هدنام  یقاب  هدنز و  زین  يدهم  ماما  هدنام ، هدنز 

ماما ات  هدومرف  هدارا  هدیـشخب  رمع  لوط  ار  رـضخ  ادخ  هک  هنوگ  نادب  تسا و  تامّلـسم  زا  ناناملـسم  دزن  سایلا » رـضخ و   » ندوب یقاب  اما 
تکرب هب  نیمز  ياقب  هک  دنامن  ياجرب  نیمز  دشابن  رگا  تسا و  نیمز  رد  ادخ  تجح  وا  نوچ  دنامب  یقاب  هدنز و  زین  مالّـسلا  هیلع  يدـهم 

. تسوا دوجو 
: دیوگ فجن ) پاچ  ص 376  « ) ۀمألا صاوخ  ةرکذت   » باتک رد  و 

: دیوگ يّدس 
زامن نیا  رب  وت  دیوگ : یـسیع  ورب  شیپ  دیوگ : یـسیع  هب  يدـهم  دـسر ، ارف  زامن  تقو  نوچ  دـنیآ و  مه  درگ  میرم  نب  یـسیع  اب  يدـهم  »

.« دنکیم ادتقا  وا  هب  یسیع  و  يرتراوازس .
هیلع ماما  ياقب  هب  لوق  دناشکیم و  نیرمعم  هب  ار  نانخـس  دعب ، دزادرپ و  دوخ  رظن  زا  يدهم ، ماما  هب  یـسیع  يادـتقا  ببـس  رکذ  هب  سپس 

نیا  هک  دنکیم  راکنا  ار  ناگدننکداعبتسا  لوق  هدرک و  تیوقت  ار  مالّسلا 
108 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 

. دراد يریاظن  زین  مالسا  زا  شیپ  رما 
: دیوگ ص 312  بلاطلا » هیافک   » رد یعفاش : یجنگ  نینچمه  و 

ایند هب  هنیدم  رد  لاس 232  لوالا  عیبر  رد  يرکـسع  نسح  ماما  يو -[  تسوا . زا  سپ  ماما  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  دمحم  وبا  رـسپ  »
رد اّرماس ] يأر -[  نم  ّرـس  رد  شاهناخ  رد  تشاد و  لاس  زور 28  نآ  رد  درک و  تافو  لاس 260  لوالا  عیبر  متشه  هعمج  زور  رد  دمآ و 

. دش وا  نیشناج  رظتنم  ماما  شدنزرف  دیدرگ و  نفد  دوب  نوفدم  مالّسلا  هیلع  يداه  ماما  شردپ  هک  یقاطا  نامه 
هیلع نامزلا  بحاص  رابخا  یف  نایبلا   » باتک دعب  و  میوشیم .» روآدای  هناگادج  يدوزب  ار  رظتنم  ماما  ینعی  وا ، لاح  حرـش  و  دیوگ : سپس 

. تسا هدیسر  پاچ  هب  باتک  نیا  تشون و  ار  مالّسلا »
ص 473)  ) ةدوملا عیبانی  رد  نامیلـس  خیـش  هک  تسا  يافوتم 672 ه ) « ) يولوم  » هب فورعم  یمور : یخلب  فراع  دـمحم  نیدـلا  لالج  - 4
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: تسا هدورس  رظتنم » يدهم   » هلمج زا  مالّسلا و  هیلع  تیب  لها  هرابرد  ار  تایبا  نیا  يولوم  دیوگ :
دننکیم  تمالس  ناتسم  یلع  نادرم  ردفص  يودننکیم  تمالس  ناتسم  یلع  نادرم  رورس  يا 

: دیوگ هک  اجنآ  ات 
دننکیم  تمالس  ناتسم  وگ ، رارک  ردیح  ابوگ  رادنید  اب  نید و  اب  وگ  رافک  لتاق  اب 

دننکیم  تمالس  ناتسم  وگ  ریّبش  ّربش و  ابوگب  رتخا  ود  جرب  اب  وگب  رهوگ  ود  جرد  اب 
تمالس ناتسم  وگب  قداص  رفعج  ابوگب  رقاب  نید  رون  اب  وگب  دباع  نید  نیز  اب   109 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 

دننکیم 
دننکیم  تمالس  ناتسم  وگب  مئاق  یقت  ابوگب  ملاع  یسوط  اب  وگب  مظاک  یسوم  اب 

دننکیم  تمالس  ناتسم  وگب  يدهم  یلو  نآ  ابوگب  يدهم  يرکسع  اب  وگب  يداه  نید  ریم  اب 
دننکیم  تمالس  ناتسم  وگب  يزیربت  سمش  ابوگب  يزوریف  تخب  اب  وگب  يزورون  داب  اب 

: دیوگ هدمآ ) هدوملا ص 471  عیبانی  رد  هکنانچ   ) هرئادلا حرش  رد  يافوتم 764 ه ) : ) يدفص نیدلا  حالص  لماک  خیش  - 5
- مهب هللا  انعفن  مهنع و  هللا  یـضر  يدـهم  اهنآ  نیرخآ  یلع و  ام  ياقآ  اـهنآ  نیلوا  هک  تسا  همئا  زا  مهدزاود  ماـما  ناـمه  دوعوم  يدـهم  »

.« دشاب
پاچ  188 بلاطلا ص 186 - ةدهع   ) دوخ باتک  رد  هک  تسا . يافوتم 828 ه )  ) انهم نب  یلع  نب  نیسح  نب  دمحا  نیدلا : لامج  خیش  - 6

: دیوگ فجن 1323 ه )
لضف و تیاهن  رد  ترضح  نآ  دلو و  ما  شردام  هتفای  يرکسع  بقل  يأر  نم  ّرس  ناگداپ  رد  تنوکـس  رطاخ  هب  هک  يداه  یلع  ماما   ] اما »

ماما ود  نا  زا  یکی  هک  داهن  ياجرب  دنزرف  ود  درک و  تافو  مومـسم و  ات  دوب  اجنآ  رد  وا  درب و  يأر  نم  ّرـس  هب  ار  وا  لکوتم  دوب . تواکذ 
( هیلع هللا  تاولـص   ) يدـهم دـمحم  ماما  ردـپ  وا  تشاد . یمیظع  هاـگیاج  ملع  دـهز و  رد  هک  دوب  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  دـمحم  وبا 

، تسا هیماما  هعیش  همئا  زا  ماما  نیمهدزاود 
110 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 

.« دمآ ایند  هب  سجرن  مان  هب  يدلو  ما  زا  هک  تساهنآ  دزن  رد  رظتنم  مئاق  نامه  وا  و 
ةآرم  » دوخ باتک  رد  هک  تسا  يافوتم 768 ه )  ) یعفاش یکم  ینمی  یعفای  نیدلا  فیفع  نامیلس  نب  یلع  نب  دعـسا  هللا : دبع  وبا  خیـش  - 7

: دیوگ نکد 1328 ه ) دابآردیح  پاچ  نانجلا ج 2 ص 107 و 172 
همئا زا  یکی  قداـص  رفعج  نب  اـضرلا  یـسوم  نـب  یلع  نـب  دـمحم  نـب  یلع  نـب  نـسح  دـمحم  وـبا  يرکـسع  فیرـش  لاــس 260 ه  رد  و 

زین شردپ  دوشیم و  هتخانـش  يرکـسع  هب  هک  تسا  بادرـس  بحاص  رظتنم  ماما   ] ردپ وا  درک . تافو  هیماما ، هعیـش  داقتعا  هب  هناگهدزاود 
دناهتفگ ار  لاس  نیا  زا  يرگید  زور  یخرب  عیبر و  متشه  یخرب  درک - تافو  لوالا  عیبر  مشش  هعمج  زور  رد  وا  دشیم . هتخانـش  مان  نیدب 

.« دیدرگ نوفدم  يأر  نم  ّرس  رد  شردپ  ربق  رانک  رد  و 
ثیداحا ةرـشاعلا » ةدوملا  یف  یبرقلا  ةدوم   » شباتک رد  هک  تسا  يافوتم 786 ه )  ) یعفاش ینادمه  نیدلا  باهـش  نب  یلع  دیـس  همالع  - 8

هنوگ نامه  دزاسیم  هتشابنا  لدع  زا  ار  نیمز  دنکیم و  روهظ  نامزلا  رخآ  رد  هکنیا  مالّـسلا . هیلع  يدهم  ماما  دوجو  تابثا  دراد  يرایـسب 
«. 1  » تسا هدرک  تیاور  تسا ، هدش  رپ  ملظ  زا  هک 

ۀیادـه  » باتک اهنآ  هلمج  زا  تسا و  بقانم  ریـسفت و  رد  هدـیدع  تافیلأت  بحاـص  يافوتم 849 ه )  ) يدابآتلود نیدلا : باهش  خیـش  - 9
دنزرف رظتنم  تجح  ماما  هرابرد  ار  یثیداحا  نآ  رد  هک  تسا  ءادعسلا »

______________________________
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266 زا ص 242 - نآ  میدق  پاچ  رد  تسا و  هدروآ  هدوملا » عیبانی   » دوخ باتک  رد  طنح  يزودنق  نامیلـس  خیـش  ار  باتک  نیا  ماج  (- 1)
. تسا دوجوم 

111 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 
نانمؤم رگید  هک  هنوگ  نامه  تسا ، ینالوط  يرمع  ياراد  بیاغ و  اهرظن  زا  ترـضح  نآ  هک  هدش  روآدای  هدروآ و  يرکـسع  نسح  ماما 

. يرماس ناطیش و  لاّجد و  زین  رافک  زا  و  دنراد ، ینالوط  يرمع  رضخ  سایلا و  یسیع و  نوچ 
مالـسالا ج 1 ص 122 لود   » دوخ باـتک  رد  هک  تسا  يافوتم 804 ه )  ) یعفاش یبهذ  دمحا  نب  دمحم  هللا  دـبع  وبا  نیدـلا : سمـش  - 10

: دیوگ دابآردیح 1337 » پاچ 
طسق زا  ار  نیمز  دهد و  شمایق  هزاجا  ادخ  هک  هاگنآ  ات  دنامیم  هدنز  وا  تسا . يرکسع  نسح  ماما  نادنزرف  زا  مالّـسلا » هیلع  يدهم  ماما  »

«. تسا هدش  هتشابنا  روج  ملظ و  زا  هک  هنوگ  نامه  دنک ، رپ  لدع  و 
ۀـمهملا ص لوصفلا   » دوخ باتک  رد  هک  تسا  يافوتم 855 ه )  ) غابـص نبا  هب  فورعم  یکم  یکلام  دمحا  نب  دمحم : نب  یلع  خیـش  - 11

دوب سجرن  شردام  مان  هکنیا  تدالو و  خـیرات  رکذ  اب  هدـش و  روآدای  ار  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  لاوحا  مهدزاود  باب  رد  « 474 - 273
: دیوگ

بسن دمآ و  ایند  هب  يرجه  نابعش 255  مهدزناپ  بش  همین  رد  ارماس ] يأر -[  نم  ّرس  رد  یـصلاخلا  نسحلا  نب  ۀجحلا  دمحم  مساقلا  وبا  »
نب اضرلا  یلع  نب  داوجلا  دمحم  نب  يداهلا  یلع  نب  یـصلاخلا  نسحلا  نب  هجحلا  دـمحم  مساقلا  وبا  تسا : نینچ  ردام  ردـپ و  ثیح  زا  وا 

مهیلع هللا  تاولـص   ) بلاـط یبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نبا  نیدـباعلا ) نـیز   ) یلع نیرقاـبلا  دـمحم  نـب  قداـصلا  رفعج  نـب  مظاـکلا  یـسوم 
اما تشاد - يرگید  مان  هدش  هتفگ  و  دوب - نآ  زینک  نیرتهب  سجرن  مان  هب  دلو  ما  شردام  و  نیعمجا )

112 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 
تسا و يدـهم  اـهنآ  نیرتروهـشم  تسا و  ناـمزلا  بحاـص  رظتنم و  مئاـق  حـلاص و  فلخ  يدـهم و  تجح و  شبقل  مساـقلا و  وبا  وا  هینک 

یناشیپ یباقع و  ینیب  اب  هتخیوآ و  اههناش  ات  یئاهوم  اب  تسامیـسشوخ  الاب و  ناـیم  یناوج  تسا : نینچ  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  تفص 
.« یسابع دمتعم  شرصاعم  تسا و  نامثع  نب  دمحم  وا  رازگراک  ینارون . دنلب و 

لوسر وا  دّج  هک  تسا  یفاصوا  هدروآ ، مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  يارب  غابـص  نبا  هک  ار  یفاصوا  هک  تسین  هدیـشوپ  ناسانـش  ثیدـح  رب 
.«. تسا هتشاد  نایب  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ 

: دیوگ سپس  غابص  نبا 
هب روهـشم  میهاربا  نب  دـمحم  هللا  دـبع  وبا  نیدـلا  لامج  خیـش  هتخادرپ  ترـضح  نآ  لاوحا  حرـش  عمج  هب  اـملع  زا  هک  یناـسک  هلمج  زا  »

«1 .« » تسا هدرک  فینصت  تبیغ  لوط  تبیغ و  هرابرد  ار  دوخ  باتک  هک  تسا  ینامعن 
: دیوگ و 

.« تسا هدرک  يروآدرگ  مالّسلا  هیلع  يدهم  هرابرد  هژیو  ثیدح  لهچ  میعن  وبا  ظفاح  «و 
: دیوگ و 

مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  هرابرد  ار  نامزلا » بحاص  رابخا  یف  نایبلا   » دوخ باتک  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دمحم  هللا  دبع  وبا  خیش  »
______________________________

« نیعبرا  » اما تسا . دوجوم  رازاب  رد  هدش و  پاچ  یعفاش  یجنگ  مالّسلا » هیلع  نامزلا  رابخا  یف  نایبلا   » ینامعن و خیش  تبیغ »  » باتک (- 1)
تسا و هدروآ  مود ) پاـچ   85 و ص 78 -  ) لوا 1305 پاـچ   21 راونالا ص 19 - راـحب  ءزج 13  رد  یـسلجم  همالع  ار  میعن  وبا  ظـفاح 

. تسا هدروآ  مارملا  ۀیاغ  رد  ینارحب  مشاه  دیس  ار  باتک  نیا  نینچمه 

خیش هتشون  هب  خساپ  رد  هلآ : هیلع و  هللایلص  ربمایپ  تنس  میرک و  نآرق  رد  مالسلاهیلع  یلع  تیالو 
( تسین نآرق  رد  یلع  تیالو  ارچ   ) چولب معنملادبعناملسوبا 
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113 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 
.« تسا هدرک  فیلأت 

دوـخ باـتک  رد  هک  تسا  يافوتم 654 ه )  ) فورعم يزوجلا  نبا  طبـس  هللا  دبع  نب  یفنـص  یلغازق  نب  فسوی  نیدـلا : سمـش  خیـش  - 12
نب دـمحم  نب  رفعج  هب  یـسوم  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  یلع  نب  نسح  لصف  رد  ناریا 1287 ه » لوا  پاچ  همئالا ص 88  صاوخ  هرکذـت  »

: دیوگ بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع 
«. دشیم هتفگ  زین  يرکسع  دمحم و  وبا  شاهینک  دوب و  نسوس  مان  هب  دلو  ّما  شردام  »

نس درک و  تافو  یسابع  دمتعم  تفالخ  نامز  رد  لاس 260 ه  رد  دمآ و  ایند  هب  يأر  نم  رس  رد  لاس 231 ه  رد  مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ 
 ... دمحم نب  یلع  نب  نسح  نب  دمحم  وا  دیوگ : و  تسا . ماما  دمحم  وا  نادنزرف  زا  یکی  و  دیوگ : سپس  دوب . لاس  تافو 29  ماگنه  هب  وا 

نیرخآ رظتنم و  مئاق  نامزلا و  بحاص  تجح  فلخ  وا  دشاب . مساقلا  وبا  هللا و  دبع  وبا  شاهینک  تسا . مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب 
. تسا همئا 

: دیوگ سپس 
: دومرف هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  داد  ربخ  رمع  نبا  زا  زازب  نب  دومحم  نب  زیزعلا  دبع 

نامه دنادرگ  هتـشابنا  لدع  زا  ار  نیمز  دشاب و  نم  هینک  شاهینک  نم و  مانمه  شمان  هک  دنک  مایق  نم  نادـنزرف  زا  يدرم  نامزلا  رخآ  رد  »
.« تسا يدهم  وا  هدش و  هتشابنا  ملظ  زا  هک  هنوگ 

: دیوگ نآ  زا  سپ  يزوجلا  نب  طبس  و 
زا ار  نآ  نومضم  يرهز  دواد و  وبا  تسا و  روهشم  ثیدح  نیا  »

114 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 
لقیص مان  هب  دلو  ّما  شردام  دناهتفگ  مساقلا و  وبا  دمحم و  دنیوگ : نیعمسالا  وذ  ار  وا  و  دیوگ : سپس  دناهدرک . تیاور  مالّسلا  هیلع  یلع 

. تسا هدوب 
پاچ هقرحملا ص 127  قعاوصلا   » دوخ باتک  رد  هک  تسا  يافوتم 993 ه )  ) هکم میقم  یعفاش  یمثیه  رجح  نب  دمحا  نیدلا  باهش  - 13

: دیوگ هناگهدزاود  همئا  لاح  نایب  رد  رصم 1308 »
ناتـساد نآ  هدش و  رود  ای  ار  ترـضح  نآ  فورعم  تامارک  زا  دـیوگ  سپـس  وا  دـمآ . ایند  هب  لاس 232 ه  رد  یـصلاخ  نسح  دمحم  وبا  »

نوچ دیرابیم و  ناراب  دروآیم  نوریب  هاگره  تشادیمرب و  دوخ  اب  ار  ایبنا  یخرب  ناوختسا  هک  هدوب  یبهار  ناتساد  وا  ارماس  رد  ءاقـستسا 
زا مدرم  دیرابن و  ناراب  درک  اعد  هچره  يو  تفرگ و  وا  تسد  زا  ار  ناوختسا  تسناد و  ار  نآ  ماما  و  داتـسیایم ، ناراب  درکیم  شروتـسم 

. دنتخانش ار  ینارصن  ملاع  هلیح  دندمآ و  نوریب  هابتشا 
: دیوگ و 

وا 28 رمع  دیدرگ و  نفد  يداهلا ) یلع   ) شردپ رانک  رد  دوب و  یمارگ  زیزع و  دوخ  تافو  نامز  ات  يأر  نم  ّرس  رد  يرکـسع  نسح  ماما  »
. دوب لاس 

: دیوگ
(. دندش مومسم  شایمارگ  ناردپ  هک  هنوگ  نامه   ) هدیدرگ مومسم  وا  هک  هدش  هتفگ  و 

: دیوگ
دوب و تجح  مساقلا  وبا  وا  داهنن و  ناج  رب  دنزرف  کی  زج  وا  و 

115 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 

خیش هتشون  هب  خساپ  رد  هلآ : هیلع و  هللایلص  ربمایپ  تنس  میرک و  نآرق  رد  مالسلاهیلع  یلع  تیالو 
( تسین نآرق  رد  یلع  تیالو  ارچ   ) چولب معنملادبعناملسوبا 
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. دومرف اطع  شتمکح  دنوادخ  هک  دوب  لاس  جنپ  شردپ  تافو  ماگنه  هب  شرمع 
: دیوگ

.« تسا هتفر  اجک  هب  تسین  مولعم  هدیدرگ و  بیاغ  روتسم و  نوچ  هدش : هتفگ  دوشیم و  هدیمان  رظتنم  مئاق و  وا 
فارـشالا ص بحب  فاحتالا   » دوخ باتک  رد  هک  تسا  دعب ) هب  يافوتم 1154 ه   ) یعفاش ياوربش  رماع  هب  دمحم  نب  هللا : دبع  خیـش  - 14

: دیوگ رصم 1316 ه » پاچ   178
زور رد  دـمآ و  ایند  هب  هنیدـم  رد  يرجه  لاس 232  لوالا  عیبر  متـشه  رد  هک  تسا  يرکـسع  هب  بقّلم  یـصلاخ  نسح  همئا  زا  نیمهدزاـی 

دنزرف رظتنم  يدـهم  ماما  هک  سپ  نامه  وا  تفارـش  رد  درک . تافو  یگلاس  تشه  تسیب و  رد  يرجه  لاس 260  لوالا  عیبر  متشه  هعمج 
سپ نامه  ار  وت  نانآ  رادقم  ماقم و  ولع  فرـش و  رخف و  رد  و  دهد . شاداپ  ار  تیافکاب  نامدود  تفارـشاب و  نادناخ  نیا  دنوادخ  تسوا .
هارمه تـمظع  دـجم و  رد  ناـسکی و  لداـعتم و  هناـش  ياههنادـند  نوـچمه  نادـبا  یکاـپ  ناـینب و  تـمارک  رد  یگمه  ناـمدود  نـیا  هـک 

هب ار  لامک  تافـص  هدوبر و  دیـشروخ  هام و  زا  ار  تقبـس  يوگ  ناشکانبات  رتخا  هک  ماـقمالاو  هبترمدـنلب  ناـمدود  نیا  زا  هبهب  دـنناوخمه .
وا دنناسمه و  فیدرمه و  رهوگ  ياههناد  دننامه  ماقم  دجم و  رد  ناماما  نیا  يرآ  تسا : هتفریذپن  ار  یئانثتسا  چیه  هدید و  رون  رد  همامت 

نیئاپ  دربیم ، شیالاب  ادخ  هک  ار ، اهنآ  تّزع  رانم  ات  دندیشوک  هک  ینامدرم  رایسب  هچ  و  ناسکی : دننامه و  ناشنیرخآ  زین 
116 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 

هابت ار  ناـشقوقح  رایـسب  هچ  دـنزاس و  هدـنکارپ  دوب ، هدرک  مهارف  ادـخ  هک  ار ، ناـنآ  عمج  اـت  دـندرک  یط  ار  راومه  تخـس و  دـندروآ و 
زا دـناریمب و  نآ  رب  درادـب و  هدـنز  ناشیا  ّبح  رب  ار  ام  ادـخ  هکنآ  دـیما  و  دزاسن ! شهابت  درذـگن و  نآ  زا  ادـخ  هک  ار  یقوقح  دـنتخاس :

. دزاس دنمهرهب  دناهتسویپ ، هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  تفارش  رد  هک  یناسک  تعافش 
وبا داهن : ياجرب  ار  همئا  زا  ماما  نیمهدزاود  دوخ  زا  سپ  دوب و  شردـپ  راـنک  رد  وا  نفدـم  يأر و  نم  ّرـس  رد  يرکـسع ) ماـما   ) وا تاـفو 

شردپ دـمآ و  ایند  هب  شردـپ  تافو  زا  شیپ  لاس  جـنپ  يرجه ، لاس 255  نابعـش  همین  بش  رد  هک  ماما  هداز  ماما  تجح  دـمحم  مساـقلا 
ار اهنآ  دـندوب و  نایمـشاه  بیقعت  رد  اهنآ  ریز  تشاد ، میب  یـسابع  ياـفلخ  زا  دوب و  یتخـس  نارود  نوچ  تشادیم  ناـهنپ  ار  وا  تدـالو 
ار ناملاظ  هطلس  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  دنتـسنادیم  هک  دوب  رطاخ  نادب  نیا  دندوب و  اهنآ  يدوبان  یپ  رد  دنتخاسیم و  لوتقم  سوبحم و 

ماما تفگیم  هک  یثیداـحا  دـندوب ، هتفاـیرد  دوب  هدیـسر  اهنادـب  هک  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ثیداـحا  زا  ار  نآ  دربیم و  نیب  زا 
یقاب نیمز  يور  رب  ار  ناشیا  نارگمتـس  زا  کیچیه  دـباییم و  یگریچ  ایند  رب  دـنکیم و  عطق  ار  نارگمتـس  هشیر  رظتنم ، دوعوم  يدـهم ،

. دراذگیمن
: دیوگیم يواربش 

تسا و يدـهم  اهنآ  نیرتروهـشم  هک  تسا  نامزلا  بحاـص  حـلاص و  فلخ  رظتنم ، مئاـق ، يدـهم ، هب  بقلم  نینچمه  تجح  دـمحم  ماـما 
نامه  نیا  ، » دیوگ هعیش  هک  تسا  رطاخ  نیدب  و  دیوگ :

117 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 
تاـفیلأت هراـبنیا  رد  و  تسا » دوجوم  نونکا  وا  تسا و  هداد  ربخ  ناـمزلا  رخآ  رد  وا  روهظ  زا  حیحـص  ثیداـحا  راـبخا و  هک  تسا  یـسک 

 ... دنراد يرایسب 
: دیوگ سپس 

هدرک یناشفا  رون  دـناهناگهدزاود  ناـماما  هک  يولع  گرتس  هورگ  نیا  يوبن و  هزیکاـپ  هشیر  نیا  یمـشاه و  هلـسلس  نیا  رون  هک  یتسار  هب 
: زا دناترابع  هک  يدهم  یمارگ و  ینامدود  یندشان و  میلست  فیرش و  ياهناج  الاو ، تافص  ایلع ، بقانم  اب  یناماما  تسا ،

دمحم نب  قداصلا  رفعج  نب  مظاـکلا  یـسوم  نب  اـضرلا  یلع  نب  داوجلا  دـمحم  نب  يداـهلا  یلع  نب  یـصلاخلا  نسحلا  نبا  تجح  دـمحم 

خیش هتشون  هب  خساپ  رد  هلآ : هیلع و  هللایلص  ربمایپ  تنس  میرک و  نآرق  رد  مالسلاهیلع  یلع  تیالو 
( تسین نآرق  رد  یلع  تیالو  ارچ   ) چولب معنملادبعناملسوبا 
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(. نیعمجا مهنع  هللا  یضر   ) بلاط یبا  نب  یلع  بلاغ  ریش  دنزرف  ود  نسحلا  مامالا  وخا  نیسحلا  مامالا  نبا  نیدباعلا  نیز  یلع  نیرقابلا 
رهاوجلا ص 145 تیقاوـیلا و  : » دوـخ باـتک  رد  هک  تسا  ای 960 ه ) يافوتم 973   ) ینارعـش یلع  نب  دمحا  نب  باهولا : دـبع  خیـش  - 15

: دیوگ رصم 1307 ه » پاچ 
تمایق مایق  زا  شیپ  دیاب  تسا و  قح  یگمه  داد ، ربخ  نآ  زا  یـسدقم  عراش  هک  تمایق  طورـش  مامت  هکنیا  نایب  رد  جـنپ  تصـش و  ثحب  »

ایند هب  نابعش 255  همین  رد  هک  تسا  يرکـسع  نسح  ماما  نادنزرف  زا  وا  دیوگ : تسا  مالّـسلا  هیلع  يدهم  مایق  اهنآ  هلمج  زا  دنوش و  عقاو 
. تسا لاس  تسا 766  يرجه  لاس 958  هک  نونکات  وا  رمع  دشاب و  هدنز  دنیآ  مهدرگ  مالّسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع  اب  هک  هاگنآ  ات  دمآ و 

118 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 
يارب يدهم  ماما  هرابرد  هنوگ  نیدب  مدوب ، وا  اب  هک  یماگنه  رد  رصم ، رد  نوفدم  یقارع  نسح  خیـش  ار  هیـضق  نیا  دیوگ : سپـس  ینارعش 

«. درک تقفاوم  وا  اب  زین  ساوخلا » یلع  دیس   » ام خیش  درک و  لقن  نم 
یکدـنا اـب  یقارع  نسح  خیـش  لوق  زا  هتـشاد  ناـیب  رهاوجلا » تیقاویلا و   » رد هک  ار  هچنآ  زین  يربـکلا » تاـقبطلا   » دوخ باـتک  رد  ینارعش 

. تسا هدروآ  تدایز 
وا دوجو  هب  دیدرگ و  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  تجح  ماما  روآدای  هک  تسا  رـصم  سیئرلا  مرک  رد  نوفدـم  یقارع : نسح  خیـش  - 16

پاچ رابخالا ج 2  تاقبط  یف  راونالا  حـقاولا   » رد ینارعـش  هچنآ  رباـنب  تسا و  هدرک  رادـید  ار  مالّـسلا  هیلع  ماـما  دـیوگ : هدرک و  فارتعا 
: دیوگ هدروآ » رصم 1305 ه 

نم رمع  مدنزرف  : » هک هدینش  خساپ  هدیسرپ و  وا  رمع  زا  هدرک و  تاقالم  تجح  يدهم  ماما  اب  دوخ  تحایس  نمض  رد  یقارع  نسح  خیش  »
«. تسا لاس  نونکا 620 

«. تشاد قفاوت  هنع ) هللا  یضر   ) يدهم رمع  اب  مدرک و  لقن  صاوخلا  یلع  مدوخ  داتسا  يارب  ار  نیا  نم  : » دیوگ ینارعش 
دهاوش  » دوخ باتک  رد  هک  تسا  روهـشم  رعاش  یعفاش  یماج  هب  فورعم  نیدلا  ماوق  نب  دـمحا  نب  نامحرلا  دـبع  نیدـلا : رون  خیـش  - 17

نایب ار  وا  تامارک  تـالاح و  زا  رایـسب  هتفگ و  نخـس  مالّـسلا  هیلع  مهدزاود  ماـما  نسحلا  نب  تجح  رظتنم  دوعوم  يدـهم  ماـما  زا  هوبنلا »
: دیوگ هتشاد و 

«. دنادرگ هتشابنا  لدع  طسق و  زا  ار  نیمز  هک  تسا  یسک  وا  »
لقن  نارگید  همیکح و  شاهمع  لوق  زا  ار  وا  تدالو  ناتساد  و 

119 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 
: تفگ درک و  هسطع  درب و  الاب  نامسآ  يوس  هب  ار  هبابس  تشگنا  تسشن و  وناز  ود  يور  دمآ  ایند  هب  نوچ  ترضح  نآ  هک  هدرک 

«. نیملاعلا بر  دمحلا هللا  »
نـسح ماـما  زا  هک  دـنکیم  داـی  یـسک  زا  هتخادرپ و  دـناهدید  ار  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  هک  یناـسک  زا  یخرب  رکذ  هب  نینچمه  یماـج 

: دیوگ دیسرپیم و  وا  زا  سپ  نیشناج  هرابرد  يرکسع 
رگا : » دومرف هدننکشـسرپ  هب  دروآ و  دوخ  اب  دوب  مهدراهچ  بش  هام  نوچ  هک  ار  ياهلاس  هس  كدوک  دمآ و  نوریب  دش و  هناخ  دراو  ماما 

وا مدادیمن ! ناشن  وت  هب  ترضح ، نآ  هینک  شاهینک  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  مان  شمان  هک  ار  دنزرف  نیا  دوبن ، تایئادخ  شزرا 
«. تسا هدش  هتشابنا  متس  ملظ و  زا  هک  هنوگ  نامه  دنکیم ، رپ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  هک  تسا  یسک 

: هک دنکیم  لقن  ار  یسک  ناتساد  نینچمه 
دنزیم و رانک  وا  و  نزب » رانک  ار  هدرپ  : » دیوگیم وا  هب  ماما  دسرپیم و  وا  زا  سپ  نیشناج  زا  هتفر و  مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دزن 

. دنیبیم ار  مالّسلا  هیلع  رظتنم  يدهم  ماما 

خیش هتشون  هب  خساپ  رد  هلآ : هیلع و  هللایلص  ربمایپ  تنس  میرک و  نآرق  رد  مالسلاهیلع  یلع  تیالو 
( تسین نآرق  رد  یلع  تیالو  ارچ   ) چولب معنملادبعناملسوبا 
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: هک دنکیم  رکذ  ار  یصاخشا  ناتساد  زین  و 
لخاد دنباییمن و  ار  وا  اهنآ  دتـسرفیم و  يرکـسع  نسح  ماما  هناخ  هب  يدهم )  ) ماما يریگتـسد  شیتفت و  يارب  دضتعم  ای  یـسابع  دمتعم 

هب دنوریم و  ورف  بآ  رد  دننکیم  شریگتسد  دصق  هاگره  دننیبیم و  بآ  يور  رب  بآ ، زا  هتشابنا  بادرس  رخآ  رد  ار  وا  هدش و  بادرس 
موتکم  دناهدید  هک  ار  هچنآ  ات  دهدیم  روتسد  وا  دننکیم و  هاگآ  عقوام  زا  ار  یسابع  هفیلخ  دنباییمن و  تسد  وا 

120 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 
 ...« دننکیم شنامتک  وا  تایح  رد  اهنآ  منکیم و  رداص  ار  امش  لتق  نامرف  دینک  راهظا  ار  عوضوم  نیا  رگا  : » دیوگیم اهنآ  هب  دنراد و 

بعـش  » دوـخ باـتک  رد  هک  تسا  يافوتم 458 ه )  ) یعفاـش هیقف  يروباـشین  یقهیب  یلع  نب  نیـسح  نب  دـمحا  رکب : وبا  خیـش  همـالع  - 18
: دیوگ نامیالا »

همطاف نادـنزرف  زا  وا  دـندقتعم  دـناهدراذگاو و  شملاـع  هب  ار  نآ  ملع  هدومن و  فقوت  یتعاـمج  هدرک و  فـالتخا  يدـهم  هراـبرد  مدرم  »
دـنادرگ و شثوعبم  دوخ  نید  يرای  يارب  دـنیرفآیم و  ار  وا  دـهاوخب  هاـگره  دـنوادخ  هک  تسا  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  تخد 

رظتنم مئاق  تجح  هب  بقلم  ماما  نامه  وا  هدمآ و  ایند  هب  يرجه  لاس 255  نابعش  همین  هعمج  زور  رد  دوعوم  يدهم  : » دنیوگیم یهورگ 
روهظ وا  تسا . شیوخ  مایق  رظتنم  دـیدرگ و  ناهنپ  مدرم  دـید  زا  دـش و  بادرـس  لـخاد  ءارماـس  رد  هک  تسا  يرکـسع  نسح  نب  دـمحم 

شنارود دادـتما  رمع و  لوط  دـیوگ : و  تسا ...  هدـش  رپ  روج  ملظ و  زا  هک  هنوگ  نامه  دزاس  هتـشابنا  داد  لدـع و  زا  ار  نیمز  دـنکیم و 
. دشابن عنتمم  يور  چیه  هب  تسا و  مالّسلا  مهیلع  حون  ترضح  رضخ و  میرم و  نب  یسیع  دننامب 

: دیامرفیم نآرق  رد  مالّسلا  هیلع  حون  ترضح  رمع  هرابرد  مییوگیم  مالّسلا  هیلع  يدهم  ترضح  رمع  لوط  هب  ضارتعا  هرابرد  و  *** 
ٍۀَنَس َْفلَأ  ْمِهِیف  َِثبَلَف  ِهِمْوَق  یلِإ  ًاحُون  اْنلَسْرَأ  ْدََقل  َو 

121 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 
«1  .... » ًاماع َنیِسْمَخ  اَّلِإ 

دوشیم 1300 ترضح  نیا  رمع  عومجم  نیاربانب  درک . یناگدنز  رگید  لاس  هاجنپ  دصیـس و  زین  هفیقـس ، زا  ندمآ  نوریب  نافوط و  زا  دعب 
لاس ناـشیا 1166  رمع  يرمق  لاس 1421 ه  هب  ات  دناهدش و  دـلوتم  يرجه  لاس 200  رد  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  هک  یلاح  رد  لاس 

. دناهدومرف ار  لالدتسا  نیا  افلخ  بتکم  ياملع  دوخ  هک  تسا  نیا  زا  شیب  رضخ  ترضح  رمع  دوشیم و 
*** ______________________________

14 توبکنع / هروس  (- 1)
123 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 

چولب ياقآ  موس  راتفگ  خساپ 

هراشا

تنس 151  میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 
تسا  هدروآ  نینچ  متفه  هحفص  رد  رشع  انثا  همئا  تماما  ربمایپ و  ءایصوا  هرابرد  چولب  ياقآ 

دشاب و رتالاب  میهاربا  زا  موصعم و  یلع  رگا  دشاب  نید  لوصا  زا  تماما  رگا  دوبیم  ربمغیپ  نیشناج  یلع  ترضح  یتسار  هب  رگا  میوگیم 
. دنشاب مالسا  رد  يراذگنوناق  ردصم  همئا  رگا  هرخالاب 

ماکحا ءارجا  يارب  نینچمه  نآ و  غیلبت  تعیرـش و  ظـفح  يارب  دوخ  یـصو  هدزاود  ادـخ  رما  هب  ربماـیپ  میوگیم  راـتفگ  نیا  هب  خـساپ  رد 

خیش هتشون  هب  خساپ  رد  هلآ : هیلع و  هللایلص  ربمایپ  تنس  میرک و  نآرق  رد  مالسلاهیلع  یلع  تیالو 
( تسین نآرق  رد  یلع  تیالو  ارچ   ) چولب معنملادبعناملسوبا 
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. دومن نییعت 
تشاد  مزال  ار  لیذ  رما  ود  ربمایپ  زا  سپ  ءایصوا  رصع  رد  نآ  ماکحا  ءارجا  غیلبت و  تعیرش و  ظفح 

. دیامرف غیلبت  دوخ  ءایصوا  هب  ار  مالسا  تعیرش  ربمایپ  مکی :
. دننک رشن  دعب  ياهنرق  رد  ناناملسم  نیب  ار  تعیرش  نآ  ربمایپ  ءایصوا  مود :

124 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 
. میئامنیم نایب  ار  رما  ود  نیا  یلاعت  هلوح  هب  هدنیآ  ياهثحب  رد 

دیامرف غیلبت  دوخ  ءایصوا  هب  ار  مالسا  تعیرش  ربمایپ  مکی :

هراشا

لوا تسد  نیغلبم  ریاس  مرکا و  ربمایپ  هدـهع  رب  نآ  لیـصفت  نایب و  حرـش و  و  تسا ، میرک  نآرق  رد  مالـسا  ماکحا  قیاقح و  هشیر  لصا و 
زور ات  رـشب  هدـش و  یحو  ناشیا  هب  هچنآ  ینعی  شیوخ  ثیدـح  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ  تسا . هدـش  هداد  رارق  مالـسا 

. دومنیم نیودت  ار  میلاعت  نیا  ترضح  نآ  هدومرف و  ءالما  مالّسلا  هیلع  یلع  شیوخ  مع  رسپ  هب  ار  همه  همه و  دراد  جایتحا  نادب  تمایق 
اهنآ حرـش  هب  الیذ  هک  تفرگیم  تروص  ینوگانوگ  سلاجم  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هب  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  میلاعت  لاـقتنا 

: میزادرپیم

مظنم میلعت  سلاجم  فلا -

نآ زا  شناد  يریگارف  يارب  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  شیومع  رسپ  اب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مظنم  ياهرادید  میلعت و  سلاجم 
نینچ مالّـسلا  هیلع  ماـما  لوـق  زا  مینکیم و  هعجارم  یفاـک »  » باـتک هب  دروـم  نیا  رد  هنوـمن  يارب  تسا . هدـش  لـقن  لیـصفت  هـب  ترـضح 

: میناوخیم
و دومرفیم ، تولخ  نم  اب  ماگنه  نآ  رد  ترضح  نآ  متفریم و  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دزن  رابکی  بش  ره  رابکی و  زور  ره  نم 

. مدوب ناشیا  تمدخ  رد  زین  نم  دربیم ، فیرشت  ترضح  نآ  هک  اجره 
اهرادید نیا  درادن . ییاهرادید  نینچ  رگید  سکچیه  اب  نم  صخش  اب  زج  ادخ  ربمغیپ  هک  دنتسنادیم  ار  نیا  ترـضح  نآ  باحـصا  همه 

هب  ترضح  نآ  و  تفرگیم ، تروص  نم  هناخ  رد  ابلاغ 
125 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 

نوریب قاـتا  زا  ار  شنارـسمه  مدـشیم ، دراو  وا  ياـههناخ  زا  یکی  رد  ترـضح  نآ  رادـید  يارب  نـم  رگا  دروآیم . فیرــشت  نـم  هناـخ 
. دوبن ترضح  نآ  تمدخ  رد  رگید  یسک  نم  صخش  زج  هکيروطهب  درکیم ، تولخ  نم  اب  داتسرفیم و 

هن تساخ  یمرب  ام  رانک  زا  همطاف  هن  دیوگ ، نخـس  ییاهنت  هب  نم  اب  هک  يور  نآ  زا  دروآیم ، فیرـشت  نم  هناخ  هب  ادخ  لوسر  هاگره  اما 
. منادنزرف زا  کیچیه 

متالاؤس مدـشیم و  شوماخ  نوچ  و  مدرکیم . تفاـیرد  یفاـک  باوج  مدیـسرپیم  شترـضح  زا  هک  ار  هچره  نم  ییاهرادـید ، نینچ  رد 
. درکیم نخس  زاغآ  دوخ  ترضح  نآ  تفریذپیم ، نایاپ 

دوخ طـخ  هب  ار  نآ  اـت  دومرف  ریرقت  دـناوخ و  نم  يارب  هکنیا  رگم  دـشن ، لزاـن  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  رب  نآرق  زا  ياهیآ  چـیه 
تـساوخرد يادـخ  زا  و  تخومایب ، نم  هب  ار  نآ  ماع  صاخ و  هباشتم و  مکحم و  خوسنم ، خـسان و  ریـسفت ، لیوأت و  شترـضح  متـشون و 

خیش هتشون  هب  خساپ  رد  هلآ : هیلع و  هللایلص  ربمایپ  تنس  میرک و  نآرق  رد  مالسلاهیلع  یلع  تیالو 
( تسین نآرق  رد  یلع  تیالو  ارچ   ) چولب معنملادبعناملسوبا 
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. دیامرف تمحرم  نم  هب  ار  نآ  ظفح  مهف و  تردق  هک  درک 
هدرک و ءالما  ناشیا  هک  ار  یبلاطم  زا  کیچیه  زین  و  ادخ ، باتک  زا  ياهیآ  چیه  دومرف ، نم  قح  رد  شترـضح  هک  یئاعد  نآ  زا  سپ  نم ،

. مدرکن شومارف  هدربن و  رطاخ  زا  مدوب ، هتشون  نم 
زا یخرب  نهذ  هب  اسب  هک  يداریا  ثیدـح  نیا  رد  میوش . روآدای  ار  يرگید  ثیدـح  تیاور  نیا  همادا  لقن  زا  لبق  تسا  بساـنم  اـجنیا  رد 

نیدب تیاور  تسا . هدـش  هداد  خـساپ  120 ه ) يافوتم :  ) مالّـسلا امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دیز  يوس  زا  دـیامن ، روطخ  زین  ناگدـنناوخ 
: تسا حرش 

: تسا هدومرف  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تفگ : مالّسلا  هیلع  یلع  نب  دیز 
126 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 

مارح و لالح و  دراوم  زا  زور  نآ  رد  لیئربج  هک  ار  هچنآ  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هکنیا  رگم  تفاییمن  هار  منامـشچ  هب  باوخ 
. دومرفیم میلعت  نم  هب  تسا ، هدش  لزان  یسک  هچ  ای  يزیچ و  هچ  هرابرد  اهنیا  هکنآ  یهن و  رما و  هنوگره  ای  تنس ،

ناکما يرما  نینچ  هنوگچ  دیدرگیم ، ناشرادید  عنام  یناکم  هلـصاف  دـنداتفایم و  رود  رگیدـکی  زا  ود  نیا  هک  یتقو  دـش : هتفگ  دـیز  هب 
: داد خساپ  دیز  تشاد ؟

يا : » دومرفیم دیـسریم  شترـضح  روضح  هب  ماما  هک  یماگنه  درپسیم و  رطاخ  هب  دـیدرگیمن  لصاح  رادـید  هک  ار  ییاـهزور  ربماـیپ ،
يزور هب  اـت  دادیم  همادا  ناـس  نیدـب  و  تسا » هدـش  لزاـن  نم  رب  یبلاـطم  نینچ  زور  نـالف  رد  و  دـمآ ، بلطم  نـالف  زور  نـالف  رد  یلع ،

«1 . » دوب هدش  لئان  شترایز  هب  مالّسلا  هیلع  ماما  هک  دیسریم 
: هتشذگ تیاور  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  مالک  همادا  کنیا 

هب طوبرم  هاوخ  لاح و  نامز  لـئاسم  هب  طوبرم  هاوخ  یهلا ، ياـهمارح  اـهلالح و  یهاون و  رماوا و  همه  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 
همه و دوب ، هتخاس  ناشهاگآ  ادخ  تیـصعم  تعاط و  زا  هدش و  لزان  هتـشذگ  ناربمایپ  رب  ینامـسآ  ياهباتک  رد  هچنآ  زین  و  هدنیآ ، لئاسم 

. مدرکن شومارف  زین  ار  نآ  فرح  کی  یتح  و  مدرپس ، رطاخ  هب  ار  اهنآ  مامت  مه  نم  و  دومرف ، میلعت  نم  هب  ار  همه 
______________________________

ننـس هب  دوش  عوجر  تسا . هدـش  لقن  اـفلخ  بتکم  رداـصم  رد  تیاور  هس  ثیدـح  نیا  دـییأت  رد  ح 4 . تاجردـلا ص 197  رئاصب  (- 1)
و ج 1/ 85 ح 647 ، دمحا 1 / دنسم  و  ح 3708 ، ناذئتسالا ، باب  بدالا  باتک  هجام  نبا  ننس  و  هالصلا ، یف  حنحنتلا  باب   178 یئاسن 1 /

.121 / 2 يراخب 4 / خیرات  و  80 ح 608 ، و 1 / 107 ح 845 ،
127 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 

«. 1  » دزاس زیربل  رون  تمکح و  مهف و  شناد و  زا  ار  مبلق  ات  تساوخ  ادخ  زا  و  داهن ، ماهنیس  رب  ار  شتسد  سپس 
. هلا هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  اب  ماما  مظنم  ياهرادید  زا  ياهصالخ  دوب  نیا 

: ادخ لوسر  اب  ماما  مظنمان  ياهرادید  میلعت و  سلاجم  ب -

ود ره  ربتعم  ياهباتک  رد  هک  ار ، هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  اب  ماما  هدش  نیعم  شیپ  زا  بترم و  ياهرادید  تشذـگ  هک  یبلاطم  یط 
. میدروآ هدیسر  تبث  هب  بتکم 

لوسر اب  ماما  مظنمان  ياهرادید  یسررب  هب  تسا ، هدمآ  افلخ  بتکم  ربتعم  رداصم  رگید  و  يذمرت » ننس   » رد هک  ریز  ثیدح  لقن  اب  کنیا 
. میزادرپیم هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ 

: تفگ هک  تسا  هدش  تیاور  « 2  » يراصنا هللا  دبع  نب  رباج  زا  دسیونیم : يذمرت 

خیش هتشون  هب  خساپ  رد  هلآ : هیلع و  هللایلص  ربمایپ  تنس  میرک و  نآرق  رد  مالسلاهیلع  یلع  تیالو 
( تسین نآرق  رد  یلع  تیالو  ارچ   ) چولب معنملادبعناملسوبا 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 85ناهفصا   هحفص 68 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.ghaemiyeh.com


: دـنتفگ يریگهدرخ  هار  زا   ] مدرم تسـشن . اوجن  هب  وا  اب  و  دـیبلط ، روضح  هب  ار  یلع  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  فئاـط  گـنج  رد 
!! دش ینالوط  هچ  یلع  شیومع  رسپ  اب  شندرک  تبحص  یشوگرد 

______________________________

لوقعلا فحت  یسربط ص 134 ، جاجتحا  ، 393 لئاسولا 1 / كردتسم  394 ح 1 ، / 3 میدق ) عبط   ) ۀعیشلا لئاسو  ، 63 - 62 یفاک 1 / (- 1)
.210 لوقعلا 1 / ةآرم  ، 63 یفاو 1 / ، 132 ص 131 -

دییأت رد  ثیدح  هس  ابورا ) عبط   ) 101 / 2 مالّسلا 2 / هیلع  یلع  ماما  لاح  حرش  تمـسق  رد  افلخ - بتکم  رداصم  زا  دعـس - نبا  تاقبط  رد 
. تسا هدش  تیاور  بلاط » یبا  نب  یلع  لئاضف   » مان هب  لبنح  نب  دمحا  زا  طولخم  یباتک  رد  اهنآ  زا  یکی  هک  تسا ، هدش  لقن  تیاور  نیا 

دعب رباج  تافو  تسا . هدرک  كرد  زین  ار  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  تسا  ادخ  لوسر  باحـصا  زا  يراصنا  رمع  نب  هللا  دبع  نب  رباج  (- 2)
.122 بیذهتلا 1 / بیرقت  تسا . داتفا  قافتا  هنیدم  رد  ترجه  مداتفه  لاس  زا 

128 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 
: دومرف دیسر  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  شوگ  هب  نخس  نیا  نوچ 

«. 1 « » دنکیم اوجن  وا  اب  هک  تسا  دنوادخ  هکلب  متسشنن ، اوجن  هب  وا  اب  دوخ  شیپ  زا  نم  »
. دنیشنب اوجن  هب  يو  اب  ات  هدرک  رما  شربمایپ  هب  دنوادخ  ینعی  دنوادخ » ياوجن  : » تسا هتفگ  ثیدح  نیا  حیضوت  رد  يذمرت 

هب فئاط  گنج  رد  مهنآ  شیومع  رسپ  اب  راگدرورپ  رما  هب  انب  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدوب  هچ  هلأسم  اعقاو  مینیبب  لاح 
!؟ تسا هتسشن  اوجن 

دادیم و تکرش  ار  همه  اهگنج  رد  شیاهتروشم  رد  ربمایپ  هک  یلاح  رد  تسا ؟ هدوب  یگنج  تروشم  ندرک ، تبحص  یـشوگرد  نیا  ایآ 
. تسا هدش  تبث  خیرات  رد  بلطم  نیا  قدنخ و ...  دحأ و  ردب و  ياهگنج  دروم  رد  هک  نانچمه  تسشنیمن ، تروشم  هب  یصاخ  درف  اب 

. تسا هدوب  ناشیا  هنازور  مظنم  ياهرادـید  نامه  فیدر  رد  « 2  » نآ دننام  بترمان  ياهرادید  رادید و  نیا  هک  تفریذپ  دـیاب  ریزگان  سپ 
نیب رگا  هک  هدرک  دای  نآ  زا  نیـسحلا » نب  یلع  نب  دیز   » هک دـشاب  یئاهرادـید  نامه  زا  تسا  نکمم  اهرادـید  نیا  مییوگب  هک  دراد  اج  ای 

لوسر 
______________________________

.402 دادغب 7 / خیرات  و  ، 173 بلاط ج 13 / یبا  نب  یلع  بقانم  باب  بقانملا  باتک  يذمرت ، حیحص  (- 1)
هدش لقن  زین   27 هباغلا 4 / دسا  و  ، 356 ریثک 7 / نبا  خـیرات  310 و 311 و  رکاسع 2 / نبا  خـیرات  رد  هللا  دـبع  نب  رباج  زا  نومـضم  نیمه 

200 ح مود 12 / پاچ  و  ، 399 1312 ه 6 / دابآردیح - پاچ  لامعلا  زنک  رد  بدنج ) نب  هیجان  ای   ) هیجان نب  بدـنج  زا  نآ  هیبش  و  تسا .
. تسا هتشگ  تیاور  زین   265 ةرضنلا 2 / ضایرلا  و  ، 1122

رد ریـسافت  رد  و  تسا ، هتـشاد  هنیدم  رد  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  اب  شترـضح  هک  تسا  یئاهرادـید  هباشم  دراوم  هلمج  زا  (- 2)
.322 نیتسردملا 1 / ملاعم  هب  دینک  هعجارم  قیقحت  يارب  تسا . هدش  هراشا  اهنادب  ( 13 ، 12 هلداجم /  ) يوجن هیآ  لیذ 

129 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 
یّلـص ادخ  لوسر  دروخرب ، نیتسخن  رد  دندیدیمن ، ار  رگیدکی  يزور  دنچ  داتفایم و  یئادج  شیومع  رـسپ  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ 

و دـش ...  لزان  نم  رب  عوضوم  نالف  زور  نآ  رد  و  زیچ ، نـالف  زور  نـالف  رد  یلع ! يا  دومرفیم : درکیم و  تولخ  ماـما  اـب  هلا  هیلع و  هّللا 
. ددرگیم راکشآ  زین  مالّسلا  هیلع  یلع  اب  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ياوجن  ندش  ینالوط  تلع  بیترت  نیدب 

لوسر بترمان  ای  بترم  ياهرادـید  همه  نآ  دروآتسد  هک  دوشیم  لصاح  هجیتن  نیا  میدروآ ، دروم  نیا  رد  اـجنیا ، هب  اـت  هچنآ  زا  *** 
ماکحا و دیاقع و  زا  یمالـسا  ياهـشناد  مولع و  همه  ندرپس  مالّـسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  شیومع  رـسپ  اب  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ 

خیش هتشون  هب  خساپ  رد  هلآ : هیلع و  هللایلص  ربمایپ  تنس  میرک و  نآرق  رد  مالسلاهیلع  یلع  تیالو 
( تسین نآرق  رد  یلع  تیالو  ارچ   ) چولب معنملادبعناملسوبا 
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. تسا هدوب  مالّسلا  هیلع  ماما  صخش  هب  هریغ 

دسیونب ءایصوا  رگید  يارب  شتّیصو  نیلوا  هک  دهدیم  روتسد  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ 

ناردپ زا  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دنزرف  یلع  نب  دمحم  نب  دمحا  تسا : هدمآ  هدوملا ، عیبانی  و  تاجردلا ، رئاصب  و  یـسوط ، خیـش  یلاما  رد 
: تسا هدرک  تیاور  دوخ  راوگرزب 

: دومرف مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
«. سیونب میوگیم  هک  هچنآ  »

: دومرف منک ؟ شومارف  هک  یسرتیم  نآ  زا  ادخ ، لوسر  يا  دیسرپ : مالّسلا  هیلع  یلع 
تیشومارف راچد  دیامن و  ظفح  تاهظفاح  رد  ار  مولع  نیا  هک  ماهتساوخ  ادخ  زا  نم  مرادن . یمیب  وت  رب  تهج  نیا  زا  ینکیمن و  شومارف  »

.« سیونب تماما  رما  رد   ] تیاکرش يارب  هکلب  دیامرفن .
130 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 

؟ دنتسه یناسک  هچ  نم  ءاکرش  ادخ ، ربمغیپ  يا  دیسرپ : یلع 
: داد باوج  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 

نمی هب  دوشیم و  باجتـسم  ناشیاعد  نانآ  هطـساو  هب  و  دراـبیم ، متما  رب  تمحر  ناراـب  اـهنآ  تکرب  هب  هک  دنتـسه  وت  لـسن  زا  یناـماما  »
.« دوشیم لزان  ناشیارب  نامسآ  زا  یهلا  تمحر  اهنآ  رطاخ  هب  و  دنادرگیم ، فرطرب  متما  زا  ار  تافآ  اهالب و  ادخ  هک  تساهنآ  دوجو 

.« تسا نانآ  نیتسخن  نیا  : » دومرف نینچ  هدومن و  هراشا  نسح  ماما  هب  كرابم  تشگنا  اب  هاگنآ 
«1 .« » دنشابیم وا  لسن  زا  ناماما  : » تفگ درک و  نیسح  هب  هراشا  سپس  و 

غیلبت عون  ود 

: تسا هدش  میسقت  هتسد  ود  هب  نآ  غالبا  هوحن  رظن  زا  دومرف ، یحو  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  دوخ  ربمایپ  هب  دنوادخ  هچنآ 
نیا تسا . هتـشاد  دوجو  اهنآ  نایب  يارب  بسانم  طیارـش  هدیـسر و  ارف  اهنآ  غالبا  يارب  یـضتقم  نامز  هک  هدوب  يدراوم  لـماش  لوا ؛ هتـسد 

. تشگیم غالبا  شفیرش  رضحم  نارضاح  هب  هطساو  نودب  ترضح و  نآ  دوخ  طسوت  دراوم 
شترضح ار  اهنیا  تسا . هدوب  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رـصع  زا  سپ  نآ  هب  ندرک  لمع  نامز  هک  هدوب  يدراوم  لماش  مود ؛ هتـسد  اما  و 

مالّسلا  هیلع  یلع  هب  طقف 
______________________________

هفالخلا راد  پاچ  يزودـنق  ةدوملا  عیباـنی  تاجردـلا ص 167 ، رئاصب  ، 56 / 2 ه ) لاس 1384  فجن  نامعن ، پاـچ   ) یـسوط یلاـما  (- 1)
هینامثعلا 1302 ه ص 20.

131 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 
ییاهباتک رد  دشیم ، نایب  غیلبت و  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  طسوت  هک  ار  یبلاطم  هتسد  ود  ره  مالّـسلا  هیلع  یلع  و  دومرفیم ، میلعت 

. تشونیم دوخ  طخ  هب  هناگادج 
ارف هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  اب  یـصو  عادو  ماگنه  و  رگیدکی ، زا  تسود  ود  یئادـج  نامز  هکنآ  ات  تشاد ...  همادا  نانچمه  همانرب  نیا 

ار یهلا  تامیلعت  نیرخآ  یصاصتخا  مهم و  رایـسب  هسلج  کی  رد  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  تایح ، تاعاس  نیرخآ  نیا  رد  دیـسر 
. داد لاقتنا  مالّسلا  هیلع  ماما  هب 

خیش هتشون  هب  خساپ  رد  هلآ : هیلع و  هللایلص  ربمایپ  تنس  میرک و  نآرق  رد  مالسلاهیلع  یلع  تیالو 
( تسین نآرق  رد  یلع  تیالو  ارچ   ) چولب معنملادبعناملسوبا 
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میلعت هسلج  نیرخآ 

: دیوگیم صاع  ورمع  نب  هللا  دبع 
: دومرف دوخ  يرامیب  نیرخآ  ماگنه  هب  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 

.« دیناوخب نم  دزن  ار  مردارب  »
هب هدومن  کیدزن  ودـب  الماک  ار  دوخ  دـیناشوپ و  ار  وا  دـنکفا و  يو  رب  ار  دوخ  هماج  ربماـیپ  هاـگنآ  دـش  رـضاح  ترـضح  نآ  دزن  یلع  ... 

«. 1  » تفگ نخس  يو  اب  یگتسهآ 
دوب یسک  نیرخآ  یلع  انامه  منکیم ، دای  دنگوس  وا  هب  هک  سکنآ  هب  مسق  تسا : هدرک  لقن  ریز  هنوگ  هب  ار  ناتـساد  نیمه  زین  هملـس  ما 

. دومن وگتفگ  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  اب  هک 
»؟ دمآ یلع  ایآ  دمآ ؟ یلع  ایآ  : » دیسرپیم ارارک  ناشیا  میدومن . تدایع  ترضح  نآ  زا  یهاگحبص 

یتدم  دیدوب ؟! هداتسرف  يراک  یپ  رد  ار  وا  ایوگ  تفگ : مالّسلا  اهیلع  همطاف 
______________________________

/6 لوا ) پاچ   ) لاـمعلا زنک  ، 359 ریثک 7 / نبا  خـیرات  مالّـسلا ، هیلع  یلع  مامالا  همجرت  1359 ه ) توریب ، پاچ   ) رکاسع نبا  خـیرات  (- 1)
.392

132 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 
. میتسـشن نآ  هاگرد  رد  هدمآ و  نوریب  هرجح  زا  نارگید  هارمه  هب  اذل  و  دراد ، يراک  یلع  اب  ترـضح  نآ  هک  متـسناد  نم  دمآ . یلع  دـعب 

اوجن هب  دومرف و  کیدزن  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  الماک  ار  دوخ  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  مدوب . رتکیدزن  قاتا  رد  هب  نارگید  زا  نم 
. تخادرپ يو  اب  ندومن  زار  ندرک و 

یلع دومن  وگتفگ  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  يو  اب  هک  یـسک  نیرخآ  نیاربانب  و  تفای . تافو  زور  نیمه  رد  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ترـضح  نآ 
«. 1  » دوب

: میئامنیم هظحالم  هرابنیارد  ار  مالّسلا  هیلع  ماما  دوخ  نخس  ماجنارس  و 
: دومرف دوخ  يرامیب  نیرخآ  رد  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ 

.« دیایب نم  دزن  دیئوگب  ار  مردارب  »
.« وش کیدزن  نم  هب  : » دومرف هاگنآ 

یهاگ هک  ياهنوگ  هب  تفگیم - نخـس  نم  اب  تشاد و  رارق  تلاح  نیمه  رد  داد و  هیکت  نم  هب  ار  دوخ  هاگنآ  مدـش . شترـضح  کیدزن 
نم رب  رد  دیـسر و  ارف  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  تلحر  نامز  ماجنارـس  هکنیا  ات  دیـسریم - نم  هب  شکرابم  ناهد  بآ  زا  يردـق 

«2  ... » تفای تافو 
______________________________

باب  17 - 14 مکاح 3 / كردتسم  رد  زین  و  تسا . هدش  فیصوت  حیحص   139 یبهذ 3 / صیخلت  مکاح و  كردتسم  رد  ثیدح  نیا  (- 1)
رد و  تسا . هتشگ  تیاور  دنـس  دنچ  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  لاح  حرـش  زا  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسرب  ادهع  سانلا  برقأ  ناک 

و بلاط ح 374 ، یبا  نبا  یلع  لئاضف  باب  ، 128 مود 15 / پاچ  لامعلا  زنک  و  ، 112 دئاوزلا 9 / عمجم  و  ، 348 هبیش 6 / یبا  نبا  فنصم 
. تسا هدش  لقن  لبنح  نب  دمحا  لئاضف  زا  هیصولا  يوجنلا و  ثیدح  باب  همالا  صاوخ  هرکذت 

.51 ق 2 / ابورا ج 2 / بلاط ط  یبا  نب  یلع  رجح  یف  هللا  لوسر  یفوت  لاق  نم  باب  دعس  نبا  تاقبط  (- 2)

خیش هتشون  هب  خساپ  رد  هلآ : هیلع و  هللایلص  ربمایپ  تنس  میرک و  نآرق  رد  مالسلاهیلع  یلع  تیالو 
( تسین نآرق  رد  یلع  تیالو  ارچ   ) چولب معنملادبعناملسوبا 
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133 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 
ءالما مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  ار  یمالـسا  فراعم  مولع و  یماـمت  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هنوگچ  میدـید  هتـشذگ  هک  یثیداـحا  رد 
. دراپسب شیوخ  لسن  زا  ناماما  هب  مالسا  هعومجم  زا  بوتکم  يدنس  ناونع  هب  ات  داهن  تعیدو  هب  ناشیا  دزن  نودم  یباتک  رد  دومرف و 

: دندرک رشن  دعب  ياهنرق  رد  ناناملسم  نیب  ار  تعیرش  نآ  ربمایپ ، ءایصوأ  مود :

: یلع ماما  باتک  ای  هعماج  ناتساد 

مینکیم  لقن  « 2 « » یفاک  » زا انیع  ار  نآ  ام  هک  تسا  هدش  لقن  یتیاور  « 1  » ریصب وبا  لوق  زا  تاجردلا  رئاصب  یفاک ، لوصا  باتک  رد 
: تسا هتفگ  ریصب  وبا 

: مدرک ضرع  هدیسر  مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  تمدخ 
؟ دونشب ارم  نانخس  هک  تسه  یسک  اجنیا  ایآ  مراد ؛ یلاؤس  موش ، تیادف 
هدش  هتخیوآ  رواجم  قاتا  قاتا و  نآ  نیب  هک  ار  ياهدرپ  مالّسلا  هیلع  ماما 

______________________________

ماما ترضح  باحصا  هلمج  زا  دمحم و  وبا  هب  ینکم  مساقلا  وبا  رسپ  ییحی  اهنآ  زا  یکی  هک  دنـشابیم  فورعم  ریـصب  وبا  هب  رفن  ود  (- 1)
هب تسا  ریـصب  وبا  نیمه  دارم  اجنیا  رد  دنتفگیم . ریـصب  وبا  وا  هب  اقلطم  هدوب و  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  مالّـسلا و  هیلع  رقاب  دـمحم 

. دیئامرف هعجارم  لاجرلا  سوماق  باتک 
نآ زا  تجاـح  ردـق  هب  اـم  تسا و  ینـالوط  تیاور  نـیا  هـتبلا  . 135 یفاو 2 / ، 152 تاجردـلا ص 151 - رئاـصب  ، 239 یفاـک 1 / (- 2)

. دراد فالتخا  يردق  ظفل  رد  روبزم  ثیدح  اب  هک  هدش  تیاور  ریصب  وبا  زا  زین  یثیدح  میاهدیزگرب .
.135 یفاو 2 / و  و ص 142 ح 1 ، و ص 154 ح 7 ، تاجردلا ص 149 ح 14 ، رئاصب  هب  دوش  عوجر 

134 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 
.« سرپب یهاوخیم  هچره  دمحم ! وبا  يا  : » دومرف نم  هب  سپس  دیشکرس و  اجنآ  رد  دز و  رانک  دوب 

هدوشگ مالّسلا  هیلع  یلع  يور  هب  ملع  زا  یباب  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  دنایعدم  یثیداحا  یط  وت  نایعیش  موش ، تیادف  متفگ :
. دوشیم هدوشگ  رگید  باب  رازه  نآ  زا  هک  تسا 

: دیامرفیم يو  خساپ  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  هک  اجنآ  ات 
: مدیسرپ تسیچ ». هعماج  هک  دننادیم  هچ  اهنآ  میراد و  هعماج  ام  دمحم ، وبا  يا  »

: دومرف مالّسلا  هیلع  ماما  تسیچ ؟ هعماج  مدرگ  وت  يادف 
کی هب  کی  نآ  بلاطم  همه  هک  ترضح  نآ  يالما  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  عارذ  هب  عارذ  داتفه  يزارد  هب  تسا  ياهفیحـص  »

. تسا هتشون  دوخ  طخ  هب  ار  نآ  مالّسلا  هیلع  یلع  هدمآ و  نوریب  ناشیا  كرابم  بل  ود  زا 
یحطس شارخ  کی  هید  یتح  تسا ، هتفر  نخس  دنراد ، هتشاد و  زاین  نآ  هب  مدرم  هک  هچنآره  زا  و  یمارح ، لالح و  ره  زا  هفیحص  نآ  رد 

.« ندب تسوپ  رب 
: دومرف دز و  ماهناش  هب  ار  دوخ  تسد  هاگنآ 

»؟ دمحم وبا  يا  یهدیم  هزاجا  »
رب يراشف  دوخ  تسد  اـب  ترـضح  نآ  سپ  هدـب . ماـجنا  یهاوخ  هچره  تسا  وت  راـیتخا  رد  نم  دوجو  ماـمت  مدرگ  وت  يادـف  مداد : باوج 

خیش هتشون  هب  خساپ  رد  هلآ : هیلع و  هللایلص  ربمایپ  تنس  میرک و  نآرق  رد  مالسلاهیلع  یلع  تیالو 
( تسین نآرق  رد  یلع  تیالو  ارچ   ) چولب معنملادبعناملسوبا 
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: دومرف درک و  دراو  ماهناش 
. دومرف دولآبضغ  يردق  ار  بلطم  نیا  و  ار »! نیا  هید  یتح  »

 ... تسا و ملع  دوخ  نیا  هک  دنگوس  ادخ  هب  متفگ : نم 
135 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 

هدنـسب تیاور  کی  نیمه  رکذ  هب  ام  اجنیا  رد  و  تسا ، هدمآ  يددعتم  تایاور  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  باتک  و  هعماج »  » نوماریپ نخس 
. مینکیم

يرپس زا  سپ  هنوگچ  ار  هعماج  هژیو  هب  ماما  ياـهباتک  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  زا  دـعب  ناـماما  هک  میزادرپیم  نخـس  نیا  هب  لاـح 
. دندرپسیم تعیدو  هب  دوخ  زا  سپ  ماما  هب  شیوخ  مایا  ندش 

مالّسلا مهیلع  تیبلا  لها  همئا  تسد  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  ياهباتک 

مالّسلا مهیلع  داجس  ماما  نیسح و  ماما  نسح و  تماما  ثیراوم 

: تسا هدروآ  نینچ  « 1  » سیق نب  میلس  لوق  زا  یفاک  لوصا  باتک  رد  ینیلک  خیش 
. مدوب مالّسلا  هیلع  نسح  شدنزرف  هب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تیصو  دهاش  نم 

هاوگ نآ  رب  ار  شاهداوناخ  شنایعیش و  ناگرزب  اهرـسپ و  همه  هیفنح و  دمحم  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  تیـصو ، ماجنا  زا  سپ  ترـضح  نآ 
: تفگ داد و  لیوحت  مالّسلا  هیلع  نسح  شدنزرف  هب  ار  دوخ  حالس  باتک و  هاگنآ  و  تفرگ .

لوسر هک  روط  نامه  مهد  لیوحت  وت  هب  ار  ماهحلسا  اهباتک و  منادرگ و  دوخ  یـصو  ار  وت  هک  تسا  هدومرف  رما  نم  هب  ادخ  لوسر  مرـسپ ،
. درپس نم  هب  ار  شاهحلسا  اهباتک و  داد و  رارق  دوخ  یصو  ارم  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ 

. یهد لیوحت  مالّسلا  هیلع  نیسح  تردارب  هب  ار  اهنآ  دسر ، ارف  تگرم  نوچ  هک  مهد  روتسد  وت  هب  ات  تسا  هداد  نامرف  زین  و 
______________________________

داجس ترضح  ات  همئا  ریاس  هک  تسا  هدوب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باحـصا  هلمج  زا  يرماعلا  یلالهلا  قداص  وبا  سیق  نب  میلـس  (- 1)
. تسا هدرک  كرد  زین  ار  مالّسلا  هیلع 

.445 لاجرلا 4 / سوماق 
136 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 

نامرف زین  ار  وت  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  و  دومرف : وا  هب  درک و  مالّسلا  هیلع  نیسح  بناج  هب  يور  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  سپس 
یهد  لیوحت  مالّسلا » امهیلع  نیسحلا  نب  یلع   » شیوخ رسپ  نیدب  ار  اهنآ  هک  تسا  هداد 

ار اهنآ  ات  تسا  هداد  نامرف  زین  ار  وت  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  و  دومرف : تفرگ و  ار  مالّـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  تسد  سپس 
«. 1  » ناسرب مالس  وا  هب  نم  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  بناج  زا  یهد و  لیوحت  دمحم  ترسپ  هب 

هفیحـص دروم  رد  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  رفعج  وبا  زا  دـیوگیم : « 2  » نارمح تسا  هدـمآ  نینچ  تاجردـلا  رئاصب  یفاک و  باتک  رد  زاـب  و 
مالّـسلا هیلع  رقاب  ماما  مدومن . لاؤس  دـنتفگیم  نخـس  نا  هرابرد  مدرم  دوب و  هدـش  هداـهن  تعیدو  هب  هملـس » ما   » دزن هک  ياهدـش  مومورهم 

: دومرف
. درب ثرا  هب  تماما  ثیراوم  زا   ] دوب وا  دزن  ار  هچره  ترضح و  نآ  هحلسا  ملع و  مالّسلا  هیلع  یلع  دیسر ، ارف  لجا  نوچ  ار  ادخ  لوسر 

مالّسلا هیلع  نسح  هب  هکنیا  ات  دوب ) مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دزن  نانچمه  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  حالـس  فراعم و  مولع و  نیا  )

خیش هتشون  هب  خساپ  رد  هلآ : هیلع و  هللایلص  ربمایپ  تنس  میرک و  نآرق  رد  مالسلاهیلع  یلع  تیالو 
( تسین نآرق  رد  یلع  تیالو  ارچ   ) چولب معنملادبعناملسوبا 
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مالّسلا هیلع  نیسح  مدج   ] ار اهنآ  هک  دوب  نیا  میتشاد  میب  نانمشد  هبلغ  زا  ام  نوچ  عقوم  نیا  رد  دیسر . مالّسلا  هیلع  نیـسح  هب  وا  زا  سپ  و 
. دناتس زاب  هملس  ما  زا  ار  اهنآ  مالّسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  نآ  زا  دعب  درپس و  تناما  هب  هملس » ما   » دزن

______________________________

.79 یفاو 2 / ، 298 - 297 یفاک 1 / (- 1)
ع)  ) قداص ماما  و  ع )  ) رقاب ماما  زا  تسا و  دوب  نانیمطا  لوبق و  دروم  یعبات و  يدرم  ینابیش  نیعا  نب  نارمح  نسحلا  وبا  ای  هزمح  وبا  (- 2)

. دیئامن هعجارم  ( 413 / 4  ) لاجرلا سوماق  هب  تسا  هدرک  تیاور 
137 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 

. تسا هدیسر  وت  هب  هدوب و  وت  دزن  نآ  زا  دعب  دیسر و  تردپ  هب  سپس  نیاربانب   ] بوخ رایسب  متفگ : نم 
«. 1  » تسا روطنیمه  يرآ  داد : خساپ  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما 

ما  » دزن هک  يرهمب  رـس  هفیحـص  دروـم  رد  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  تفگ : هک  « 3  » تسا هدـش  تیاور  « 2  » ناـبا نـب  رمع  زا  زین  و 
: دومرف خساپ  رد  ماما  مدش  ایوج  دنتفگیم  نخس  نآ  زا  مدرم  و  دوب ، هدش  هداهن  تناما  هب  هملس » ما  نینمؤملا 

ثیراوم زا   ] دوب ترضح  نآ  دزن  ار  هچنآره  حالس و  شناد و  مالّسلا  هیلع  یلع  تشذگرد ، هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  یماگنه 
. دیسر مالّسلا  هیلع  نیسح  هب  وا  زا  دعب  مالّسلا و  هیلع  نسح  شدنزرف  هب  هکنیا  ات  دوب  شدزن  نانچمه  درب و  ثرا  هب  وا  زا  تماما 

شدنزرف هب  وا  زا  نیسحلا و  نب  یلع  هب  اهنآ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  دعب  مدرک : ضرع  ماما  نانخـس  لابند  هب  هدرکن  ربص  نم  اجنآ  رد  ]
؟ تسا هدش  لقتنم  امش  هب  وا  زا  دیسر و  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  ]

. تسا روطنیمه  يرآ  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 
دمحم ماما  رفعج  وبا  تسا : هدمآ  نینچ  « 4  » لیضف لوق  زا  یسلجم  راونالا  راحب  بوشآ و  رهش  نبا  بقانم  یسوط و  خیش  تبیغ  باتک  رد 

: دومرف نم  هب  مالّسلا  هیلع  رقاب 
______________________________

.132 یفاو 2 / تاجردلا ص 177 و 186 و 188 و  رئاصب  ، 235 یفاک 1 / (- 1)
.12 ثیدحلا 13 / لاجر  مجعم  تسا ، هدوب  مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  باحصا  هلمج  زا  یفوک  یبلک  نابا  نب  رمع  صفح  وبا  (- 2)

.133 یفاو 2 / تاجردلا ص 184 و 177 ، رئاصب   236 یفاک 1 / (- 3)
لاجرلا 7/ سوماق  تسا . هدوب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  باحـصا  زا  دـهن " ینب  هدرک " دازآ  راـسی  نب  لیـضف  مساـقلا  وبا  (- 4)

.347
138 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 

ءایشا رگید  اهباتک و  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  همان  تیصو  دوب  قارع  يوس  هب  تکرح  مزاع  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هک  ماگنه  نامه  رد 
تناـما وت  هب  هک  ار  هچنآ  درک  هعجارم  وت  هب  مرتـگرزب  رـسپ  هک  یتـقو  دوـمرف : وا  هب  تشاذـگ و  هملـس » ما   » دزن تناـما  هب  ار  ترـضح  نآ 

. نک میلست  وا  هب  ماهدرپس 
هیلع نیسح  هک  ار  یئایشا  یمامت  مه  وناب  نآ  تفر و  هملس  ما  دزن  نیـسحلا  نب  یلع  دیـسر  تداهـش  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هکنیا  زا  سپ 

«. 1  » داد لیوحت  مالّسلا  هیلع  داجس  ماما  هب  دوب  هداهن  شدزن  تناما  هب  مالّسلا 
- تسا هدش  تیاور  « 2  » یمرـضح رکب  وبا  زا  یـسلجم ، راونالا  راحب  و  بوشآ ، رهـش  نبا  بقانم  يرولا و  مالعا  یفاـک و  باـتک  رد  زین  و 

: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا - یفاک  زا  ثیدح  ظفل 
. داهن تناما  هب  هملس » ما   » دزن ار  همانتیصو  اهباتک و  دومرفیم ، تمیزع  قارع  يوس  هب  هک  ماگنه  نآ  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح 

خیش هتشون  هب  خساپ  رد  هلآ : هیلع و  هللایلص  ربمایپ  تنس  میرک و  نآرق  رد  مالسلاهیلع  یلع  تیالو 
( تسین نآرق  رد  یلع  تیالو  ارچ   ) چولب معنملادبعناملسوبا 
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«3 . » داد لیوحت  يو  هب  ار  اهنآ  همه  هملس » ما   » تشگزاب و مالّسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  هکنیا  ات  دوب ] وناب  نآ  دزن  نانچمه  اهنیا  ]
شرتخد هب  تماما  هب  دربیم  ثاریم  هب  رگید  ماـما  زا  یماـما  هک  هچنآ  هارمه  هب  ـالبرک  رد  ماـما  هک  تسا  یتیـصو  نآ  زا  ریغب  اـهنیا  هتبلا  و 
. دوب رامیب  یتخس  هب  مالّسلا  هیلع  داجس  ماما  مایا  نآ  رد  اریز  داد ؛ لیوحت  مالّسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  هب  اهدعب  وا  درپس و  همطاف 

______________________________

18 ح 3. راونالا 46 / راحب  ، 174 بوشآ 4 / رهش  نبا  بقانم  ص 128 ، 1323 ه ) زیربت -  ) یسوط خیش  هبیغلا  باتک  (- 1)
لاجرلا سوماق  تسا . هدرک  تیاور  يرایـسب  ثیداحا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دراد و  مان  دـمحم  نب  هللا  دـبع  یمرـضح ، رکب  وبا  (- 2)

.15 / 16
.172 بوشآ 4 / رهش  نبا  بقانم  . 19 راونالا 46 / راحب  يرولا ص 152 ، مالعا  ، 3 ، 4 یفاک 1 / (- 3)

139 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 

مالّسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما  تماما  ثیراوم 

: تسا هدمآ  نینچ  شدج  زا  شردپ  زا  « 1  » هللا دبع  نب  یسیع  لوق  زا  راونالا  راحب  تاجردلا و  رئاصب  يرولا و  مالعا  یفاک و  رد 
هب مشچ  سپس  دنکفا و  يرظن  دندوب  هدمآ  درگ  وا  نوماریپ  هک  شنادنزرف  هب  مالّـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  داجـس  ماما  گرم  رتسب  رد 

.« ربب دوخ  هناخ  هب  ریگب و  ار  قودنص  نیا  دمحم ! : » دومرف وا  هب  تخادنا و  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما   ] یلع نب  دمحم  شدنزرف 
: دومرف هداد  همادا  دوخ  نخس  هب  ماما  سپس 

«2 .« » تسا مولع  زا  هدنکآ  هکلب  درادن  دوجو  یمهرد  رانید و  ناونع  چیه  هب  قودنص  نیا  رد  »
: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدش  تیاور  رمع  نب  هللا  دبع  نب  یسیع  نیمه  زا  راونالا  راحب  تاجردلا و  رئاصب  رد  زین  و 

نیا دـمحم  دومرف : شدـنزرف  هب  هدرک  رـضاح  ار  قودنـص  ای  دبـس  دـیوگ  تاـیح  دوردـب  مالّـسلا  اـمهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هکنآ  زا  شیپ 
. درب دومن و  لمح  رفن  راهچ  طسوت  ار  قودنص  زین  وا  ربب . ار  قودنص 

نآ زا  ار  ام  هرهب  دنتفگ : هدرک  هعجارم  مردپ  هب  قودنص  نآ  تایوتحم  زا  دوخ  مهس  نتفرگ  يارب  میاهومع  تشذگرد ، داجـس  ماما  نوچ 
! زادرپب قودنص 

یبیصن  ار  امش  هک  مسق  ادخ  هب  : » دومرف اهنآ  خساپ  رد  رقاب  ماما 
______________________________

هدوب مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  باحصا  زا  دنتفگیم  یمشاه  وا  هب  هک  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  رمع  نب  هللا  دبع  نب  یـسیع  (- 1)
. تسا هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  يرایسب  ثیداحا  و 

.276 - 275 لاجرلا 7 / سوماق 
.83 یفاو 2 / ، 229 راونالا 46 / راحب  تاجردلا ص 44  رئاصب  يرولا ص 260 ، مالعا  305 ح 2 ، یفاک 1 / (- 2)

140 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 
«. دادیمن لیوحت  نم  هب  مردپ   ] ار نآ  دوبیم  نآ  رد  ياهرهب  ار  امش  رگا  تسین . نآ  رد 

:[ دیامرفیم هدرک  هفاضا  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  سپس  ]
«1 «. » تشاد رارق  وا  ياهباتک  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  حالس  قودنص  نآ  رد  »

مالّسلا هیلع  قداص  ماما  تماما  ثیراوم 

خیش هتشون  هب  خساپ  رد  هلآ : هیلع و  هللایلص  ربمایپ  تنس  میرک و  نآرق  رد  مالسلاهیلع  یلع  تیالو 
( تسین نآرق  رد  یلع  تیالو  ارچ   ) چولب معنملادبعناملسوبا 
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: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدمآ  « 2  » هرارز لوق  زا  تاجردلا  رئاصب  رد 
«3 . » دش لقتنم  نم  هب  اهباتک  ثیراوم و  نآ  هک  تشاد  تایح  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زونه 

مالّسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  ثیراوم 

: تفگ هک  تسا  هدمآ  غئاص  دامح  لوق  زا  یسلجم  راونا  راحب  و  ینامعن ، تبیغ  باتک  رد 
 ... مدوب رضاح  دیسرپیم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هللا  دبع  وبا  زا  ار  یلئاسم  رمع  نب  لضفم  هک  یسلجم  نآ  رد 

: دیسرپ هدرک  لضفم  هب  ور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  دش . دراو  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما   ] یسوم نسحلا  وبا  ماگنه  نیا  رد 
______________________________

.229 راونالا 46 / راحب  يرولا ص 260 ، مالعا  تاجردلا ص 165 ، رئاصب  ، 82 یفاو 2 / 305 ح 1 ، یفاک 1 / (- 1)
. تسا هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هدوب و  یفوک  نابیش  ینب  هدرک  دازآ  نیعا  دنزرف  هبر ، دبع  وا  مان  نسحلا و  وبا  هرارز  (- 2)

.154 لاجرلا 4 / سوماق  تسا . هدومن  تافو  لاس 150 ه  رد  يو 
تاجردلا ص 158 و 180 و 181 و 186. رئاصب  (- 3)

141 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 
»؟ ینیبب ار  نم  زا  دعب   ] یلع باتک  کلام  هک  يراد  تسود  »

! رتهب رتالاب و  نیا  زا  هچ  داد : خساپ  لضفم 
«1 .« » تسا یلع  باتک  کلام  ثراو و  نیا  : » دومرف هدرک  مظاک  ماما  هب  هراشا  ماما 

مالّسلا هیلع  اضر  ماما  ثیراوم 

: دومرف هک  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  راونالا  راحب  یسوط و  خیش  تبیغ  دیفم و  داشرا  یفاک و  رد 
هاگن رفج  باتک  هب  نم  رانک  رد  وا  دشابیم . نم  يارب  ناشنیرتبوبحم  نم ، رظن  رد  نانآ  نیرتکین  نم ، دنزرف  نیرتگرزب  یلع  مدـنزرف 

«. 2  » تسا هدرکن  رظن  نادب  ربمغیپ  ّیصو  ای  ربمغیپ  زج  سکچیه  و  دنکیم ؛

دننکیم هعجارم  هعماج »  » هب تیبلا  لها  بتکم  ناماما 

هیلع نیدباعلا  نیز  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  تسا ، هتفگ  نخـس  نآ  زا  هدرک و  هراشا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باتک  هب  هک  یماما  نیتسخن 
. دشابیم مالّسلا 

لقن یفاک  باتک  زا  ار  نآ  ام  و  تسا ، هدـمآ  لئاسو  و  راـبخالا ، یناـعم  بیذـهت ، هیقفلا ، هرـضحی  ـال  نم  یفاـک ، ياـهباتک  رد  بلطم  نیا 
. مینکیم

: تفگ هک  هدش  تیاور  « 3  » بلغت نابا  زا 
______________________________

22 ح 34. راونالا 48 / راحب  ینامعن ص 177 ، هبیغلا  باتک  (- 1)
تاجردلا ص رئاصب  هب  دینک  عوجر  زین  و  . 82 یفاو 2 / و  ینامعن ص 28 ، خیش  ۀبیغلا »  » دیفم ص 285 داشرا  ، 311 یفاک 1 / لوصا  (- 2)

ات 9. 164 ح 7 

خیش هتشون  هب  خساپ  رد  هلآ : هیلع و  هللایلص  ربمایپ  تنس  میرک و  نآرق  رد  مالسلاهیلع  یلع  تیالو 
( تسین نآرق  رد  یلع  تیالو  ارچ   ) چولب معنملادبعناملسوبا 
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رقاب ترضح  مالّسلا و  هیلع  داجس  ترـضح  نوچ  یناماما  زا  هک  تسا  ریرج  ینب  یلاوم  زا  يرکب  دیعـس  وبا  حایر ، نب  بلغت  نب  نابا  (- 3)
- وا تسا . هدرک  تیاور  ع )  ) قداص ترضح  مالّسلا و  هیلع 
142 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 

مهبم روطهب  ینعی  . ] تسا هدرک  ّتیـصو  دوخ  لاـم  زا  يرادـقم  هراـبرد  هک  دـش  لاؤس  یـسک  دروـم  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  زا 
هب یلام » نم  ءیش   » دننام یترابع  هدرکن و  صخشم  ار  نآ  رادقم  یلو  دیناسرب ، فرصم  نالف  هب  ارم  لام  زا  يردق  هک  تسا  هدرک  تیصو 

.[ تسا هدرب  راک 
: دومرف خساپ  رد  ترضح  نآ 

«1 . » دوشیم بوسحم  مشش  کی  مالّسلا  هیلع  یلع  باتک  رد  ءیش » »
: دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هعیشلا ، لئاسو  لامعالا و  باقع  و  لاصخ ، ياهباتک  رد  زین  و 

: تسا هدمآ  مالّسلا  هیلع  یلع  باتک  رد 
؛ زا دناترابع  اهنآ  دنیبب . دوخ  تایح  مایا  رد  ار  اهنآ  نایز  لابو و  هکنیا  رگم  دریمیمن  نآ  هدنراد  هک  تسا  تلصخ  هس 

«2  ... » غورد دنگوس  نادنواشیوخ و  ناگتسب و  زا  ندیرب  یشکرس ،
«3 . » تسا هدومرف  هراشا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باتک  هب  لاله  تیؤر  اب  هام  لوا  تابثا  دروم  رد  زین  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

قداص ماما  مالّـسلا و  هیلع  رقاب  ماما  راوگرزب ، ماما  ود  اهنآ  رد  هک  ییاهتیاور  زا  رگید  دروم  هن  یـس و  دوخ  ام  دش ، رکذ  هک  يدراوم  زجب 
مالّسلا  هیلع 

______________________________

: تسا هتفگ  دنتساخرب  شنزرس  هب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ثیداحا  تیاور  زا  هک  یناسک  هب  - 
لوسر دومرف : خـساپ  رد  هکنیا  رگم  مدرکن  یلاؤس  وا  زا  هک  دـینک  شنزرـس  يدرم  ثیداحا  تیاور  زا  ارم  دـیهدیم  هزاجا  دوخ  هب  روطچ 

 ... دومرف ادخ 
450 ح 1. هعیشلا 13 / لئاسو  211 ح 835 ، بیذهت 9 / رابخالا ص 217 ، یناعم  ، 151 هیقفلا 4 / هرضحی  نم ال  40 ح 1 ، یفاک 7 / (- 1)

.119 هعیشلا 16 / لئاسو  قودص ص 261 ، خیش  لامعالا  باقع  قودص ص 124 ، خیش  لاصخ  (- 2)
.184 هعیشلا 7 / لئاسو  ، 64 یسوط 3 / خیش  راصبتسا  (- 3)
143 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 

«1 . » میاهدروآ تسد  هب  دناهتفگ  نخس  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  باتک  زا 
زا یخرب  يارب  ار  نآ  نتم  هدروآ  نوریب  ار  نینمؤملا  ریما  باـتک  نیع  راوگرزب  ماـما  ود  نیمه  هک  تسا  هدوب  زین  يدراوم  اـهنیا  زا  هتـشذگ 

«6  » بعتم و  « 5  » نیعا نب  کلملا  دـبع  و  « 4  » ریکب نبا  و  ریـصب ، وبا  « 3  » هنیذا نـب  رمع  « 2  » ملـسم نب  دمحم  هرارز ، نوچ  دوخ  باحـصا 
«. 7  » دناهدناوخ

هدوشگ و افلخ  بتکم  نوماریپ  ربارب  رد  ار  نینمؤملا  ریما  باتک  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  رقاـب و  ماـما  هک  تسا  هدـش  هدـید  یهاـگ  زین  و 
. تسا بلطم  نیمه  نیبم  ریز  ثیدح  دناهداد . ناشن  ناشیا  هب  ار  نآ  زا  یبلاطم 

: هک تسا  هدرک  تیاور  یشاجن 
ماما  تمدخ  هب  « 9  » هبیتع نب  مکح  تیعم  رد  « 8  » یفریص ریفاذع 

______________________________

.339 - 336 نیتسردملا 2 / ملاعم  هب  دینک  عوجر  (- 1)

خیش هتشون  هب  خساپ  رد  هلآ : هیلع و  هللایلص  ربمایپ  تنس  میرک و  نآرق  رد  مالسلاهیلع  یلع  تیالو 
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یف ۀـلأسم  ۀـئامعبرا  باتک " فلؤم  هدرک و  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  زا  ناـحط ، حاـیر  نب  ملـسم  نب  دـمحم  صقوا ، رفعج  وبا  (- 2)
.378 لاجرلا 8 / سوماق  تسا . يرجه  لاس 150  رد  شتافو  تسا . هدوب  مارحلا " لالحلا و  باوبا 

هیلع قداص  ماما  باحـصا  زا  يو  تسا . هتفرگ  یـشیپ  شدوخ  مان  رب  شردپ  مان  هک  هدوب  هنیذا  نب  رمع  نب  دـمحم  شمان  دـنیوگیم  (- 3)
.21 ثیدحلا 13 / لاجر  مجعم  تسا . هدوب  مالّسلا 

. تسا هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  دـشابیم و  تاـقث  زا  تسا . ینابیـش  نیعا  نب  ریکب  نب  هللا  دـبع  یلع  وـبا  ریکب ، نبا  (- 4)
.399 لاجرلا 5 / سوماق 

ماما نامز  رد  هدرک و  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  مالّـسلا و  هیلع  رقاب  ماما  زا  هک  تسا  ینابیـش  سارف  وبا  نیعا ، نب  کلملا  دبع  (- 5)
.( 181 لاجرلا 6 / سوماق  تسا . هتفر  ایند  زا  مالّسلا  هیلع  قداص 

نآ رثا  رب  هک  دننزب  هنایزات  رازه  ار  وا  ات  داد  نامرف  یـسابع  هفیلخ  یقیناود  روصنم  تسا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هدرک ، دازآ  بعتم  (- 6)
.47 لاجرلا 9 / سوماق  تشذگرد .

.343 - 339 نیتسردملا 2 / ملاعم  هب  دینک  هعجارم  هطوبرم  تایاور  هظحالم  يارب  (- 7)
.295 لاجرلا 6 / سوماق  تسا . هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  هک  تسا  یفریص  یعازخ  یسیع  نب  رفاذع  (- 8)

144 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 
خساپ ار  وا  تشادن ، شوخ  ار  مکح  رادید  هکنیا  اب  ماما  تخاس و  حرطم  ار  یلئاسم  درک و  نخـس  زاغآ  مکح  دندیـسر . مالّـسلا  هیلع  رقاب 

هب يور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ماگنه  نیا  رد  تفریذـپن .  ار  ماما  خـساپ  مکح  و   ] داتفا رظن  فـالتخا  ناـشنیب  ياهلأـسم  رد  هکنیا  اـت  دادیم 
راوراموط هک  گرزب  یباتک  درب و  نامرف  ماما  مدـنزرف  رواـیب ». ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  باـتک  نآ  زیخرب و  مرـسپ  : » دومرف هدرک  دوخ  دـنزرف 

تفایب و ار  نآ  ات  تخادرپ  ثحب  دروم  هلأسم  يوجتـسج  هب  دوشگ و  ار  نآ  ماما  داهن . ترـضح  نآ  يور  شیپ  دوب  هدش  هدیچیپ  مه  يور 
: دومرف سپس 

.« تسا مالّسلا  هیلع  یلع  طخ  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ءالما  نیا  »
: دومرف هدرک و  مکح  هب  يور  سپس 

زا یملع  دنگوس  ادخ  هب  دیورب  برغ  هب  قرش و  هب  دیهاوخیم ، هک  فرط  ره  هب  « 2  » مادقملا وبا  و  « 1  » هملس وت و  دمحا  وبا  يا  »
______________________________

نس رد  ای 115  ای 114  لاس 113  هب  مکح  تسا . هدرک  لقن  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  رقاـب و  ماـما  زا  هک  تسا  یفوک  هبیتع  نب  مکح  - 
292 بیذهت 1 / و  ، 375 لاجرلا 3 / سوماق  دناهدروآ . ار  وا  ثیداحا  افلخ  بتکم  رد  حاحص  باحصا  تشذگرد . یگلاس  تصش 

لاجرلا 4/ سوماق  تسا . هدرک  كرد  ار  مالّـسلا  امهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  تسا . یفوک  یمرـضح  ییحی  وبا  لـیهک ، نب  ۀملـس  (- 1)
.439

« هیرتب  » زا هملـس  و  وا ، تسا . هدرک  كرد  ار  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  تسا . یـسراپ  رگنهآ  زمره  نب  تباث  مادـقملا ، وبا  (- 2)
هحلط نامثع و  دنتـشاد و  لوبق  زین  ار  رمع  رکب و  وبا  تماما  هکیلاحرد  دندرکیم . توعد  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  هب  ار  مدرم  هک  دندوب 
یهن فورعم و  هب  رما  هار  نیا  رد  هدوب  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دالوا  اب  جورخ  هب  دقتعم  اهنیا  دنتشادیم . نمشد  ار  هشیاع  ریبز و  و 

سوماق دنتسنادیم . ماما  درکیم . جورخ  دیروشیم و  نامز  مکاح  رب  هک  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  دالوا  زا  مادک  ره  دندرکیم و  مه  رکنم  زا 
.289 - 287 لاجرلا 2 /

145 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 
«1 .« » تفای دیهاوخن  رگید  سکچیه  دزن  هدروآ ، دورف  ام  رب  لیئربج  تسا و  هداوناخ  ام  دزن  هک  رتنئمطم  نیا 

خیش هتشون  هب  خساپ  رد  هلآ : هیلع و  هللایلص  ربمایپ  تنس  میرک و  نآرق  رد  مالسلاهیلع  یلع  تیالو 
( تسین نآرق  رد  یلع  تیالو  ارچ   ) چولب معنملادبعناملسوبا 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 85ناهفصا   هحفص 78 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.ghaemiyeh.com


هب دـنتفگیم و  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  باتک  زا  ار  ياهلأسم  مکح  هک  دـشیم  هاگ  مالّـسلا  اـمهیلع  تیبلا  لـها  ماـما  هدزاود 
ام هک  دنتـشادیم  نایب  دنربب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  باتک  زا  یمان  هکنیا  نودب  ار  مکح  نامه  زین  یهاگ  دندرکیم و  حیرـصت  ماما  باتک 

. میاهداد حرش  « 2 « » نیتسردملا ملاعم   » باتک رد  ار  بلطم  نیا 
و هتساخرب ، هشیر  کی  زا  مهاب  اهنآ  ثیداحا  و  تسا ، دحاو  يدنس  ار  مالّـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  همئا  ثیداحا  یمامت  هک  تسور  نیمه  زا 

. دنرادروخرب مهاب  لماک  یگناگی  زا 
: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هللا  دبع  وبا  هک  دناهدرک  تیاور  نارگید  و  « 4  » نامثع نب  دامح  « 3  » ملاس نب  ماشه 

ثیدح نیسح ، ثیدح  و  تسا . نیسح  ثیدح  نامه  مدج ، ثیدح  و  مدج . ثیدح  مردپ ، ثیدح  و  دشابیم ؛ مردپ  ثیدح  نم  ثیدح 
«5 . » دشابیم لج  زع و  يادخ  نخس  ادخ ، لوسر  ثیدح  و  ادخ ؛ لوسر  ثیدح  نینمؤملا ، ریما  ثیدح  نسح  ثیدح  و  تسا ؛ نسح 

- هللا دبع  نب  رباج  خساپ  رد  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  دوب  تهج  نیمه  زا  و 
______________________________

یشاجن ص 279. لاجر  (- 1)
.344 نیتسردملا 2 / ملاعم  (- 2)

لاجرلا 9/ سوماق  تسا . هدرک  فیلأت  زین  یباتک  هدرک و  تیاور - قداص  ماما  زا  تسا . یفوک  یقیلاوج  دـمحم  وبا  ملاس ، نب  ماـشه  (- 3)
.357

.397 لاجرلا 3 / سوماق  تسا . هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  مظاک و  ماما  قداص و  ماما  زا  يرازف  نامثع  نب  دامح  (- 4)
دیفم ص 257. داشرا  ، 53 یفاک 1 / (- 5)

146 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 
: دومرف دیئوگب - میارب  مه  ار  نآ  دانسا  دیئامرفیم ، نایب  یثیدح  میارب  تقو  ره  تسا : هتساوخ  شترضح  زا  هک 

، میوگیم وت  يارب  نم  هک  یثیدح  ره  و  درک . ثیدـح  نینچ  میارب  لج  زع و  يادـخ  بناج  زا  لیئربج  زا  ادـخ  لوسر  زا  مدـج  زا  مردـپ ،
«1 . » تسا دانسا  نیمه 

: دومرف « 2 « » يرتخب نب  صفح   » هب مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هللا  دبع  وبا  هک  دوب  يور  نیمه  زا  و 
یّلص ادخ  لوسر  بناج  زا  ات  يزاجم  ياهدینـش  نم  زا  هک  ار  هچنآ  و  ینک . تیاور  مردپ  بناج  زا  ار  نآ  یناوتیم  ياهدینـش  نم  زا  هچنآ 

«. 3  » ینک تیاور  هلا  هیلع و  هّللا 
: هک تسا  هدورس  وکین  هچ  هنیمز  نیمه  رد  رعاش  و 

يرابلا  نع  لیئربج  نع  انّدج  يورمهثیدح  مهلوق و  اسانأ  لاو  و 
تیاور لاعتم  دـنوادخ  زا  لیئربج ، زا  اـم ، دـج  تسا : نینچ  ناـنآ  ثیدـح  راـتفگ و  هک  نک  هشیپ  ار  یناـسک  يوریپ  یتسود و  سپ  ینعی :

. تسا هدرک 
*** ______________________________

دیفم ص 26. یلاما  (- 1)
تسا و هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماـما  زا  هک  تسا  یـصاخشا  هلمج  زا  یفوک ، لـصا  رد  يدادـغب ، يرتخب  نب  صفح  (- 2)

.355 لاجرلا 3 / سوماق  دشابیم . زین  یباتک  ياراد 
. یبرعلا ثارتلا  ءایحا  راد  توریب  74 ح 86 ط  ءاضقلا ج 18 / باتک  380 ح 86 ، هعیشلا ج 3 / لئاسو  (- 3)

147 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 

خیش هتشون  هب  خساپ  رد  هلآ : هیلع و  هللایلص  ربمایپ  تنس  میرک و  نآرق  رد  مالسلاهیلع  یلع  تیالو 
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رد ربمغیپ  ناثراو  ناشیا  هک  دنتخاسیم  هاگآ  ار  یمالسا  تما  هنوگچ  المع  مالّـسلا  امهیلع  تیبلا  لها  همئا  هک  میتخاس  صخـشم  اجنیا  ات 
هژیو یباتک  رد  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ءالما  دوخ و  طـخ  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ار  مولع  نیا  دنتـسه و  یمالـسا  فراـعم  مولع و 

. تسا هتخاس  نّودم 
149 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 

تسرهف

همدقم 5
همدقم 7

چولب 11 ياقآ  ياهراتفگ  هب  خساپ 
هعیش 13 زا  يدرف  ندش  یّنس  لوا : عوضوم 

دناهدش 14 هعیش  هک  یّنس  نادنمشناد  زا  یخرب  ياههمان 
برغم 14 روشک  زا 

رصم 17 روشک  زا 
یگنهرف 20 هسسؤم  کی  زا 

يرصم 22 دنمشیدنا  هدنسیون و  بویا ، دیعس  موحرم  همان 
تیودهم 27 تماما و  ثحابم  یسررب  مود : عوضوم 

هلا 28 هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تنس  ادخ و  باتک  رد  تماما 
دنرگیدکی 29 لمکم  ربمایپ  تنس  نآرق و  لوا : راتفگشیپ 

هلا 31 هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ینیبشیپ  مود : راتفگشیپ 
دوخ 37 زا  سپ  رما  یلو  نییعت  عوضوم  هب  ادخ  لوسر  مامتها  موس : راتفگشیپ 

هلا 41 هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  سپ  تما  ماما  ربمایپ و  یصو  نییعت  ثحب 
افلخ 41 بتکم  بتک  زا  نآرق  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  تماما 

150 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 
تثعب 41 موس  لاس  رد  مکی :

كوبت 45 هوزغ  رد  مود :
ناتساد 46 نیا  لیصفت 

هلا 48 هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  مولع  نالماح 
مخ 52 ریدغ  رد  موس :

داهن 57 ماما  رس  رب  زور  نآ  رد  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  یجات 
دادعت رب  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  حیرص  صن  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  متاخ  ربمایپ  نتشاد  یصو  هدزاود  رد  افلخ  بتکم  هحیحص  تایاور 

مالّسلا 59 هیلع  ناماما 
دنکیم 59 تابثا  ار  تیبلا  لها  مومع  تماما  هک  یتایاور  - 1

نیلقث 60 ثیدح 

خیش هتشون  هب  خساپ  رد  هلآ : هیلع و  هللایلص  ربمایپ  تنس  میرک و  نآرق  رد  مالسلاهیلع  یلع  تیالو 
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تسا 63 هدش  نییعت  ناماما  ددع  نآ  رد  هک  یتایاور  - 2
تاروت 67 رد  هناگهدزاود  ناماما 

هتشذگ 71 ثیداحا  هدرشف 
ثیدح 72 نیا  ریسفت  رد  املع  تریح 
افلخ 80 بتکم  رد  رفن  هدزاود  یماسا 

هلا 83 هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  دعب  هناگهدزاود  ناماما  یفرعم 
مالّسلا 83 هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  لوا : ماما 

مالّسلا 84 هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسح  مود : ماما 
مالّسلا 84 هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیسح  موس : ماما 

مالّسلا 85 هیلع  نیسحلا  نب  یلع  مراهچ : ماما 
مالّسلا 85 هیلع  یلع  نب  دمحم  مجنپ : ماما 

مالّسلا 86 هیلع  دمحم  نب  رفعج  مشش : ماما 
مالّسلا 86 هیلع  رفعج  نب  یسوم  متفه : ماما 
مالّسلا 86 هیلع  یسوم  نب  یلع  متشه : ماما 

مالّسلا 87 هیلع  یلع  نب  دمحم  مهن : ماما 
مالّسلا 87 هیلع  دمحم  نب  یلع  مهد : ماما 

مالّسلا 88 هیلع  یلع  نب  نسح  مهدزای : ماما 
هجرف 88 هّللا  لجع  نسحلا - نب  تجح  ترضح  مهدزاود : ماما 

مهم 89 حیضوت  هیبنت و 
151 ص : تنس ، میرک و  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 

تایاور 89 نیا  یقیقح  موهفم 
91 دناهدنام ؟ نوصم  فیرحت  زا  ثیداحا  نیا  ارچ  هنوگچ و 

چولب 93 ياقآ  مود  راتفگ  خساپ 
میرک 94 نآرق  رد  فلا :

تسا 95 هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  مانمه  مالّسلا  هیلع  يدهم 
تسا 96 مالّسلا  مهیلع  تیبلا  لها  زا  يدهم 

تسا 97 مالّسلا  اهیلع  همطاف  نادنزرف  زا  يدهم 
تسا 97 مالّسلا  هیلع  نیسح  نادنزرف  زا  يدهم 

چولب 123 ياقآ  موس  راتفگ  خساپ 
دیامرف 124 غیلبت  دوخ  ءایصوا  هب  ار  مالسا  تعیرش  ربمایپ  مکی :

مظنم 124 میلعت  سلاجم  فلا -
ادخ 127 لوسر  اب  ماما  مظنمان  ياهرادید  میلعت و  سلاجم  ب -

دسیونب 129 ءایصوا  رگید  يارب  شّیصو  نیلوا  هک  دهدیم  روتسد  ربمایپ 

خیش هتشون  هب  خساپ  رد  هلآ : هیلع و  هللایلص  ربمایپ  تنس  میرک و  نآرق  رد  مالسلاهیلع  یلع  تیالو 
( تسین نآرق  رد  یلع  تیالو  ارچ   ) چولب معنملادبعناملسوبا 
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غیلبت 130 عون  ود 
میلعت 131 هسلج  نیرخآ 

دندرک 133 رشن  دعب  ياهنرق  رد  ناناملسم  نیب  ار  تعیرش  نآ  ربمایپ ، ءایصوأ  مود :
مالّسلا 133 هیلع  یلع  ماما  باتک  ای  هعماج  ناتساد 

مالّسلا 135 مهیلع  تیبلا  لها  همئا  تسد  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  ياهباتک 
مالّسلا 135 مهیلع  داجس  ماما  نیسح و  ماما  نسح و  تماما  ثیراوم 

مالّسلا 139 هیلع  رقاب  دمحم  ماما  تماما  ثیراوم 
مالّسلا 140 هیلع  قداص  ماما  تماما  ثیراوم 

مالّسلا 140 هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  ثیراوم 
مالّسلا 141 هیلع  اضر  ماما  ثیراوم 

دننکیم 141  هعجارم  هعماج »  » هب تیبلا  لها  بتکم  ناماما 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 
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 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
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.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 
ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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